Уметнички ансамбл МО „Станислав Бинички”

Наш прослављени композитор, наставник и утемељивач војне музике Стани
слав Бинички основао је „Београдски војни оркестар” 26. септембра 1899. године.
Био је то први оркестар у Србији који је концертно изводио, за тадашње доба, мо
дерну музику. Традицију тог оркестра, кроз три века, до данас чува Уметнички ан
самбл МО „Станислав Бинички”, који је ове године обележио 119 година постојања.
Станислав Бинички је оставио бројна дела класичне музике која за мотив имају
теме и мелос са наших простора. Творац је прве српске опере „На Уранку”, а компози
цију „Марш на Дрину” често слушамо у различитим аранжманима и на свим важним
свечаностима. Уметнички ансамбл „Станислав Бинички” данас представља установу
која домаћој и иностраној публици, али и стручној јавности, својом програмском и
репертоарском разноврсношћу и жанровском прилагодљивошћу на достојно афир
мише и репрезентује Републику Србију, Министарство одбране и Војску Србије,.

Мешовити хор МО и ВС

Мешовити хор Министарства одбране и Војске Србије формиран је 1. фе
бруара 2016. при Уметничком ансамблу МО „Станислав Бинички”. Исте године
поводом Васкршњих празника приредио је веома запажен целовечерњи концерт
духовне музике. Хор МО и ВС учествује на већини војних свечаности и у обележа
вањима значајних јубилеја, и самостално, и у сарадњи са Уметничким ансамблом
„Станислав Бинички”. Наступао је и на бројним градским и црквеним манифеста
цијама, у Крипти Храма Светог Саве на фестивалу духовне музике „Хорови међу
фрескама”, на традиционалном „Васкршњем концерту” у Коларчевој задужбини
поводом дана „Словенске писмености”, заседањима Скупштине Републике Срби
је итд. На свечаности поводом Дана бранилаца отаџбине, 2017. године у Москви,
којој је присуствовало највише руско државно и војно руководство, наступио је и
део Мешовитог хора Министарства одбране и Војске Србије.

Београдски дувачки оркестар

Основан је 1995. године с циљем да допринесе обнови традиције променадних
концерата у дворанама и на отвореном простору, те да подстиче и унапређује ства
ралаштво и извођачку уметност за дувачке инструменте и ансамбле. Оснивачи и чла
нови су истакнути музичари из симфонијских оркестара Радио телевизије Србије,
Београдске опере, Београдске филхармоније, Уметничког ансамбла МО „Станислав
Бинички”, Позоришта на Теразијама, Репрезентативног оркестра Гарде, као и про
фесори и студенти музичких школа и Факултета музичке уметности у Београду. Бе
оградски дувачки оркестар приредио је бројне променадне концерте популарне
уметничке, ревијалне и филмске музике на Тргу републике у Београду, Калемегдану,
на Земунском кеју, у Улици отвореног срца..., као и свечане концерте у Коларчевој
задужбини, Мадленијануму, Дому Војске Србије у Београду, Југословенском драм
ском позоришту. Сви његови концерти у Дворани Коларчеве задужбине снимљени су
и емитовани у програмима Радио Београда.
Диригент и уметнички руководилац, као и један је од оснивача Оркестра је
мр Владимир Мустајбашић, који је и аутор музике за камерне ансамбле и симфониј
ски и дувачки оркестар.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

