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Традиционални, добротворни концерт Саборне цркве у Београду одржан је јубиларну,
20. годину заредом, на великој сцени Народног позоришта, на празник Светог Василија
Великог – Нову годину, 14. јануара 2015. године. Концерту су присуствовале високе
званице: Његова Светост патријарх српски г. Иринеј; председник Србије, г. Томислав
Николић; апостолски нунције у Београду, г. Орландо Антонини; Њихове Екселенције:
амбасадор Руске Федерације, г. Александар Чепурин, амбасадор Грчке, г.
Константинос Икономидис, канадски амбасадор, г. Филип Пенингтон, са супругом,
амбасадор Белорусије, г. Владимир Чушев, амбасадор Репубик Хрватске, г. Гордан
Маркотић, амбасадорка Републике Кипар, гђа Нафисика Крусти; Његово
Преосвештенство епископ топлички Арсеније; ктитор и велики добротвор Саборне
цркве и Првог београдског певачког друштва – проф. др Радмила Милентијевић из
Њујорка; г. Владислав Јовановић, бивши министар иностраних послова у Влади
Републике Србије; представници Канцеларије за сарадњу са Црквама и верским
заједницама – др Милета Радојевић (директор) и Братислав Петковић (саветник); др
Богољуб Шијаковић, професор Богословског факултета у Београду и бивши министар
вера у Влади Републике Србије; сарадници Пастирско-саветодавног центра
Архиепископије београдско-карловачке, добротвори Саборне цркве, свештенство,
монаштво, представници културног и јавног живота.
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После благослова Његове Светости, наступили су Прво београдско певачко друштво
(ПБПД), под руководством диригента Светлане Вилић, Дечији хор ПБПД, под
руковођењем диригента Радмиле Кнежевић, Дечији хор "Чаролија", под руковођењем
диригента Леонтине Вукомановић, етно-група "Плетеница" из Гњилана, група "Левант",
са солистом Марчелом Франческо, група "Партибрејкерс", група "Деспот" ("Ортодокс
келтс") и КУД "Димитрије Котуровић"; драмски уметници Хаџи Петар Божовић и
Биљана Ђуровић, као и академик Матија Бећковић, као почасни гост. Директан пренос
овог двочасовног, јубиларног Новогодишњег концерта преносио је Студио Б, а ускоро
ће на сајту Саборне цркве бити постављен и снимак. Редитељ програма био је г.
Божидар Ђуровић.

Концерт је почео молитвом "Оче наш" и химном "Боже правде", у извођењу ПБПД,
након чега је старешина Саборне цркве и председник ПБПД, протојереј-ставрофор
Петар Лукић, прочитао традиционалну Новогодишњу поруку Његове Светости
патријарха српског. Дечији хор "Чаролија" донео је много радости, а казивање
академика Матије Бећковића ауторске песме, "Учини ми љубав", громогласно је
одјекнуло. Поводом 200. годишњице мученичког страдања св. игумана Пајсија и ђакона
Авакума, Дечији хор ПБПД је извео "Песму о игуману Пајсију и ђакону Авакуму", по
тексту Војислава Милина и музици Љиљане Поповић, као и народну песму са Космета,
"Густа ми магла паднала", у аранжману Радмиле Кнежевић. Драмски уметник Хаџи
Петар Божовић рецитовао је "Здравицу игумана Стефана", у свом добро знаном,
бриљантном уметничком тону и духу, а ПБПД, са солистима Александром Аливојводић
(сопран), Милошем Бјелићем (тенор) и Душаном Вилићем (баритон), извело је
композиције "Радујте сја, праведни" и "Благослови, душе моја, Господа". Засигурно да
је, по емоцијама најснажнији и најпотреснији, део ове свечаности био наступ драмске
уметнице Биљане Ђуровић, која је, као Надежда Петровић, казивала део драме "Први
светски рат" и најискреније и најдубље дотакла срца и присутних званица и оних који су
пренос пратили у својим домовима. Уследили су наступи етно-групе "Плетеница" из
Гњилана, ПБПД и Хаџи Петра Божовића, као и групе "Левант", чији је солиста (и
дугогодишњи солиста ПБПД), Марчела Франческо, заблистала бравурозним
извођењем композиција. Свечаност су употпунили чувени "Партибрејкерси" и
"Ортодокс келтси" (овде под називом "Деспот"), као и КУД "Димитрије Котуровић", са
сплетом игара из Србије.

На крају вечери, окружен на сцени свим хоровима, ансамблима, драмским уметницима
и музичарима, прота Петар Лукић је благодарио Студију Б и уредници Ивани
Вучићевић, на указаној части директног преноса Новогодишњег концерта, свим
извођачима и свима који су помогли припрему и реализацију ове свечаности, угледним
гостима и извођачима. Са радошћу је објавио излажење новог ЦД-издања Првог
београдског певачког друштва, "Литургије" Стевана Мокрањца, као и новог ЦД-а

2/3

Новогодишњи концерт 2015. година
Написао Admin
четвртак, 29 јануар 2015 12:36 - Последње ажурирано четвртак, 29 јануар 2015 13:09

духовне музике Дечијег хора ПБПД, поклонивши прве примерке ових ЦД-ова
председнику Србије, г. Томиславу Николићу. Благодарио је и Његовој Светости
патријарху Иринеју на указаној части – високом одликовању Првом београдском
певачком друштву, Ордену Светог деспота Стефана Лазаревића.

После концерта, у наставку свечаности, додељене су грамате Саборне цркве у
Београду добротворима и приложницима, а почасним и редовним члановима Првог
београдског певачког друштва повеље овог најстаријег хора у Србији и музичке
институције.

*

За протеклих 20 година, на Новогодишњем концерту Саборне цркве је добротворно
учествовао велики број музичара, хорова, певача, ансамбала, драмских уметника,
рецитатора, деце и угледних гостију, а њихова имена и остварења се сврставају међу
најпознатија и најбоља. Први Новогодишњи концерт Саборне цркве, под називом
"Новогодишњи благослов", био је одржан 14. јануара 1996. године, у "Кристалној
дворани" београдског хотела Хајат, да би се његово одржавање, затим, традиционално
пренело на велику сцену Народног позоришта у Београду. У извођењу првог концерта
учествовали су: Прво београдско певачко друштво, под руковођењем диригента
Владимира Милосављевића, Хор Вождовачке цркве, ансамбл "Ренесанс", солисти на
народним инструментима, Бора Дугић на фрули и Жорж Грујић на рогу и гајдама. Овом
добротворном концерту и духовно-уметничкој свечаности сваке године присуствује
велики број угледних званица, највиши званичници Цркве, државе и града Београда,
представници дипломатског кора и краљевске породице, свештенство и монаштво,
културни и јавни радници, сарадници Пастирско-саветодавног центра и добротвори
Саборне цркве.
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