
Умет нич ки ан самбл МО „Ста ни слав Би нич ки”
Наш про сла вље ни ком по зи тор, на став ник и уте ме љи вач вој не му зи ке Ста ни

слав Би нич ки осно вао је „Бе о град ски вој ни ор ке стар” 26. сеп тем бра 1899. го ди не. 
Био је то пр ви ор ке стар у Ср би ји ко ји је кон церт но из во ди о, за та да шње до ба, мо
дер ну му зи ку. Тра ди ци ју тог ор ке стра, кроз три ве ка, до да нас чу ва Умет нич ки ан
самбл МО „Ста ни слав Би нич ки”, ко ји је ове го ди не обележио 119 го ди на по сто ја ња.

Ста ни слав Би нич ки је оста вио број на де ла кла сич не му зи ке ко ја за мо тив има ју 
те ме и ме лос са на ших про сто ра. Тво рац је пр ве срп ске опе ре „На Уран ку”, а ком по зи
ци ју „Марш на Дри ну” че сто слу ша мо у раз ли чи тим аран жма ни ма и на свим ва жним 
све ча но сти ма. Умет нич ки ан самбл „Ста ни слав Би нич ки” да нас пред ста вља уста но ву 
ко ја до ма ћој и ино стра ној пу бли ци, али и струч ној јав но сти, сво јом про грам ском и 
ре пер то ар ском ра зно вр сно шћу и жан ров ском при ла го дљи во шћу на до сто јно афир
ми ше и ре пре зен ту је Ре пу бли ку Ср би ју, Ми ни стар ство од бра не и Вој ску Ср би је,.

Мешовити хор МО и ВС
Ме шо ви ти хор Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је фор ми ран је 1. фе

бру а ра 2016. при Умет нич ком ан сам блу МО „Ста ни слав Би нич ки”. Исте го ди не 
по во дом Вас кр шњих пра зни ка при ре дио је ве о ма за па жен це ло ве чер њи кон церт 
ду хов не му зи ке.  Хор МО и ВС уче ствује на ве ћи ни вој них све ча но сти и у обе ле жа
ва њи ма зна чај них ју билеја, и са мо стал но, и у са рад њи са Умет нич ким ан сам блом 
„Ста ни слав Би нич ки”. На сту пао је и на број ним град ским и цр кве ним ма ни фе ста
ци ја ма, у Крип ти Хра ма Све тог Са ве на фе сти ва лу ду хов не му зи ке „Хо ро ви ме ђу 
фре ска ма”, на тра ди ци о нал ном „Вас кр шњем кон цер ту” у Ко лар че вој за ду жби ни 
по во дом да на „Сло вен ске пи сме но сти”, за се да њи ма Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би
је итд. На све ча но сти по во дом Да на бра ни ла ца отаџ би не, 2017. го ди не у Мо скви, 
ко јој је при су ство ва ло нај ви ше ру ско др жав но и вој но ру ко вод ство, наступио је и 
део Мешовитог хора Министарства одбране и Војске Србије.

Бе о град ски ду вач ки ор ке стар 
Осно ван је 1995. го ди не с ци љем да до при не се об но ви тра ди ци је про ме над них 

кон це ра та у дво ра на ма и на отво ре ном про сто ру, те да под сти че и уна пре ђу је ства
ра ла штво и из во ђач ку умет ност за ду вач ке ин стру мен те и ан сам бле. Осни ва чи и чла
но ви су ис так ну ти му зи ча ри из сим фо ниј ских ор ке ста ра Ра дио те ле ви зи је Ср би је, 
Бе о град ске опе ре, Бе о град ске фил хар мо ни је, Умет нич ког ан сам бла МО „Станислав 
Би нич ки”, По зо ри шта на Те ра зи ја ма, Ре пре зен та тив ног ор ке стра Гар де, као и про
фе со ри и сту ден ти му зич ких шко ла и Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. Бе
о град ски ду вач ки ор ке стар при ре дио је број не про ме над не кон цер те по пу лар не 
умет нич ке, ре ви јал не и филм ске му зи ке на Тр гу ре пу бли ке у Бе о гра ду, Ка ле мег да ну, 
на Зе мун ском ке ју, у Ули ци отво ре ног ср ца..., као и све ча не кон цер те у Ко лар че вој 
задужбини, Ма дле ни ја ну му, До му Вој ске Ср би је у Бе о гра ду, Ју го сло вен ском драм
ском по зо ри шту. Сви његови кон цер ти у Дво ра ни Ко лар че ве за ду жби не сни мље ни су 
и еми то ва ни у про гра ми ма Ра дио Бе о гра да.

Ди ри гент и умет нич ки ру ко во ди лац, као и је дан је од осни ва ча Ор ке стра је  
мр Вла ди мир Му стај ба шић, ко ји је и аутор му зи ке за ка мер не ан сам бле и сим фо ниј
ски и ду вач ки ор ке стар.



14. Кончерто де Арањуез – Ј. Родриго, 
арр. В. Борисављевић

15. Продавачица љубичица – М. Падиља, 
арр. В. Борисављевић 
солиста: Јадранка Јовановић, мецосопран

16. Коњ – И. Матвиенко, арр. А. Тодоровић
солиста: Данка Стојиљковић

17. Орфеј у подземљу, Кан Кан – Ј. Офенбах

18. Цигани лете у небо, Нане цоха – Јевгениј Дога, 
арр. Војкан Борисављевић 
солиста: Јадранка Јовановић, мецосопран

19. Мералки чочек – М. Глушчевић, арр. Д. Грујић
солиста: мј Душко Стаменковић, кларинет

20. Пукни зоро – Мањифико, арр. В. Борисављевић
солиста: Оливер Њего, баритон

21. Пријатељи заувек – А. Л. Вебер, арр. В. Борисављевић
солисти: Јадранка Јовановић, мецосопран
     Оливер Њего, баритон

22. Добра вам ноћ пријатељи (Једна зима са Кристином) 
– К. Ковач, арр. В. Борисављевић, В. Мустајбашић

ПРОГРАМ КОНЦЕРТА
1. Поздрав Београду – И. Генић, В. Поповић, 

арр. А. Путарек

2. Кармен, Увертира – Ж. Бизе, арр. В. Борисављевић 

3. Кармен, Хабанера – Ж. Бизе, арр. В. Борисављевић
солиста: Јадранка Јовановић, мецосопран

4. Кавалерија рустикана, Интермецо – П. Маскањи

5. Маскарада, валцер – арр. Ж. Арденоа и 
В. Борисављевић, ред. В. Мустајбашић

6. Српкиња – И. Бајић

7. Марш на Дрину – С. Бинички

8. Србија, говорна фуга – А. Вујић

9. Гардијски марш – С. Бинички

10. Очи чорније – руска народна, арр. В. Борисављевић
солиста: Јадранка Јовановић, мецосопран

11. Мађарска игра бр. 5 – арр. Ј.ДеМеиј и В. Борисављевић;

12. Серенада кафи – Тед Хигинс, ред. В. Мустајбашић

13. Сломљено срце – С. Кардиљо, арр. А. Шурев
солиста: Славко Николић, тенор


