Студентски културни центар у Београду

КОНЦЕРТ
Зграда Официрског дома у Београду, налази су улици Краља Милана 48 и као
споменик развоја Београда крајем 19. века има статус споменика културе.
Подигнута је 1895. године, по пројекту архитеката Јована Илкића и Милорада
Рувидића. Представља разуђен објекат и у основи и у масама, са приземљем и
једним спратом. Основни мотив зграде је угаона фасада, која се издваја као кула са
кружном основом, на врху завршена шиљатим кубетом изнад кружног улазног
вестибила. У наставку вестибила је степениште за спрат, а у десном крилу је велика
дворана са галеријом за забаве. Стил у ком је грађевина решена може се назвати
закаснелим романтизмом. Најбогатије декорисан је угаони део. Зграда је
рестауирана после Другог светског рата, при чему је измењено решење основе.
Официрски дом је изграђен на захтев краља Александра Обреновића, како би се
официрима српске војске обезбедило место на ком могу да се окупе и
забаве. Зграда Официрског дома, везана је за период снажења српске државе после
проглашења краљевине, као и за традицију краја у коме се током 19. веканалазио
читав низ војних објеката (стара Милошева касарна, Мањеж, Касарна VII пука
итд.). Зграда је уступљена Београдском универзитету 1968.
Студентски културни центар основали су 1968. године Београдски универзитет и
Универзитетски одбор савеза студената Београда са иницијалним мандатом да се
омогући културна комуникација студената Београдског универзитета. Године 1992.
ингеренције оснивача преузела је Влада Републике Србије – Министарство
просвете. СКЦ је свечано отворен 3. априла 1971. године пригодном академијом, да
би у авантуру редовних активности ушао маратонским пограмом у част 4. априла,
Дана студената.

У Студентском културном центру

среда, 28. новембар 2018 у 20 часова

Програм:
J.S.BACH (1685-1750)

Wohl an! So will ich mich an dich,
o Jesu halten
Ich bitt, o Herr, aus herzens grund

H.L.HASSLER (1564-1612)

Dixit Maria
In te, Domine, speravi
Cantate domino

J.ARCADELT (1507-1568)

Ave Maria

G. M. CASINI (1653-1719)

Kyrie

O.di LASSO (1532-1594)

Jubilate Deo
Super flumina Babilonis

A.CALDARA (1670-1736)

Selve amiche, ombrose piante

G.SARTI (1729-1802)

Lungi dal caro bene

O.di LASSO (1532-1594)

Matona mia cara
Io ti vorria contar la pena mia
S'io ti vedess una sol volt’il giorno

G.COSTELEY (1530-1606)

Mignonne, allons voir

B.DONATO (1530-1603)

O dolce vita mia

A.SCANDELLO (1518-1580)

Canzona napolitana

L.MARENZIO (1553-1599)

Piango che amor
Zefiro torna

Маја Јанушић, сопран
Ана Рашковић, клавир

ДИРИГЕНТ: АЛЕКСАНДАР БРУЈИЋ

Хор „Београдски Мадригалисти” је основан 1951. године. Оснивач и
диригент хора, Милан Бајшански, формирао је нови хорски ансамбл који је
неговао једну нову врсту музике. Пре свега су ту мадригали, мотети, ренесансна
и барокна музика енглеских, француских, италијанских и немачких мајстора,
духовне композиције домаћих и страних аутора, национални репертоар, али и
савремене композиције и њихова модерна стремљења.
Куриозитет је да је овај хор први од свих наших хорова концертно
извео Литургију Стевана Мокрањца, како код нас давне 1966. године, тако и ван
наше земље, у Москви, 1972, као и да је једини наш хор који је имао част да
одржи концерт православне музике у Цркви Светог Петра у Риму пред папом
Павлом VI, 1970. године.
Међу освојеним признањима се посебно истичу прве награде у Арецу,
Ланголену, Перуђи, Братислави и Брну. Хор је у последње време учествовао на
фестивалима и такмичењима у Венецији - ''Venezia in Musica'', Риму - "Musica
sacra a Roma", Велсу - ''Llangollen International Musical Eisteddfod '', Бугарској –
Интернационални фестивал Св. Атанас Велики…
За изузетне заслуге у неговању српске духовне музике 1991. године
Српска православна црква одликовала је хор “Београдски Мадригалисти”
Орденом светог Саве.
Током дугогодишњег рада, хором су дириговали: Милан Бајшански,
Димитрије Стефановић, Светолик Пашћан, Војислав Илић, Душан Миладиновић,
Владимир Милић, Александар Спасић, Александар Вујић и други.

Александар Брујић је рођен 1976. год. у Београду где је завршио
основне и постдипломске студије из дириговања. Са „Београдским
Мадригалистима“ наступа од 2008. на бројним концертима у Србији и на
гостовањима у иностранству (Бугарска, Румунија, Чешка, Италија, Мађарска). Са
хором изводи композиције аутора различитих епоха, од ренесансних до
савремених српских композитора чиме је настављена богата и стилски
разноврсна извођачка традиција хора. Хор је у протеклом периоду добио више
признања на фестивалима у земљи и иностранству и извео премијерно
неколицину композиција домаћих аутора.

ХОР ПРИМА НОВЕ ЧЛАНОВЕ СВАКОГ УТОРКА И
ПЕТКА ОД 19.30 САТИ У ПРОСТОРИЈАМА: Месна
заједница „ТЕРАЗИЈЕ“, Теразије број 45.

