ла је и са Филхармонијом младих „Борислав Пашћан”, Симфонијским оркестром
РТС-а, као и Женевским камерним оркестром.
Први ЦД, за који је музику написао италијански композитор Данијел Гарела,
снимила је са 15 година, са харфисткињом Емануелом Дегли Eспости.
Раде Пејчић почео је да свира виолину са седам година у Лесковцу, где је
завршио нижу и средњу Музичку школу. Студирао је музикологију на Академији
уметности у Новом Саду, а затим дипломирао и магистрирао дириговање на Факултету музичке уметности у Београду.
Активно је учествовао на Мајсторским курсевима, које су одржали проф. Давид Поселајн, проф. Луц Келер, проф. Петер Бурвик и проф. Јорма Панула.
Наступао је са свим водећим оркестрима у земљи и у окружењу. Сарађивао
је са истакнутим домаћим и страним диригентима, као што су Давид Порселајн,
Владимир Крањчевић, Станко Шепић, Андрија Павлич, Валтер Кобера, Јордан Дафов... Сарађивао је значајним солистима: Иштван Вардаи, Наташа Јовић Тривић,
Аима Мариа Лабра Мак, Катарина Јовановић, Хон Ли, Лидија Станковић, Младен
Ђорђевић, Мартајн Сандерс и др.
Био је радио-асистент диригента у Нишком симфонијском оркестру, Симфонијском оркестру и Хору РТБ, од 2006. је диригент и уметнички вођа Београдског
камерног оркестра „Љубица Марић”, а 2011–2015. гостујући диригент опере Народног позоришта у Београду Од 2018. године ради као доцент на Факултету
уметности у Приштини – Косовска Митровица.
Са групом талентованих, младих, али афирмисаних музичара 2006. основао је Београдски камерни оркестар „Љубица Марић”, с којим изводи музику српских композитора. Одржали су велики број концерата, снимили обиман материјал за Радио
Београд и Радио Нови Сад, гостовали у Аустрији, Мађарској и Републици Српској.
Ансамбл МО „Станислав Бинички”
Наш прослављени композитор, наставник и утемељивач војне музике Станислав Бинички основао је 26. септембра 1899. године први Београдски војни
оркестар. Традицију тог оркестра, кроз три века, до данас чува Уметнички ансамбл МО „Станислав Бинички”, који је ове године обележио 119 година постојања.
Станислав Бинички је важна личност у домаћој и светској историји музике.
За собом је оставио бројна дела класичне музике, која за мотив имају теме и
мелос наших простора. Творац је прве српске опере „На уранку”, много важних
дела, као и композиције коју често слушамо у различитим аранжманима и на свим
важним свечаностима „Марш на Дрину”.
Уметнички ансамбл МО „Станислав Бинички” данас је установа Управе за односе са јавношћу, која својом програмском и репертоарском разноврсношћу и
жанровском прилагодљивошћу на достојан начин афирмише и репрезентује Републику Србију, Министарство одбране и Војску Србије домаћој и иностраној публици, али и стручној јавности.

Програм
1. Милорад Маринковић (1976) – Псалмодија за симфонијски оркестар
2. Феликс Менделсон Бартолди (1809–1847) – Концерт за виолину и
орксетар, оп. 64
–пауза–
3. Клод Дебиси (1862–1918) – Игре за харфу и гудачки оркестар
1. Danse sacrée
2. Danse profane
4. Морис Равел (1875–1937) – Купренов гроб
1. Prélude
2. Forlane
3. Menuet
4. Rigaudon

Псалмодија за симфонијски оркестар двојног састава je дело настало 2006.
године на првој години магистарских студија композиције, у класи професора
Властимира Трајковића. Композиције је звучна фреска у којој има више планова који се сукцесивно излажу. Инспирисана је напевима православног појања,
који се појављују као цитат, парафраза или су у њиховом духу писане оригиналне теме дела. Тема дугог даха која се провлачи кроз цело дело оригинално
је компонована. У највећем делу композиције доминира лежећи тон-исон гис,
који евоцира идиом црквеног појања. Музика има додирних тачака са поетиком
европских минималиста, са музиком Љубице Марић, Јосипа Славенског и Василија Мокрањца, као и других значајних српских композитора друге половине
20. века. Откривења нествореног, Божанског света, дешава се на маргинама
спознаје, и зато је музика Псалмодије једноставна и на известан начин питка да
би управо отворила простор за доживљај оног духовног. Уједно, то је и композиторово трагање за изворном музикалношћу, која је неопходна свакој музици,
без обзира на епоху у којој она настаје.

Милорад Маринковић je рођен 1976. у Београду. Студирао је на Факултету
музичке уметности у Београду. Дипломирао је композицију 2000. године, у класи професора Рајка Максимовића, као и дириговање 2012, у класи професора
Станка Шепића и Биљане Радовановић. Магистрирао је композицију 2010, у класи професора академика Властимира Трајковића. Докторирао је композиције на
ФМУ 2017. године, такође у класи В. Трајковића.
Тренутно је ванредни професор на ФИЛУМ-у Крагујевац, одсек за музику,
где предаје анализу музичких стилова, анализу музичког дела, аранжирање, хармонију са хармонском анализом. У последњих 20 година активан је као диригент
и певач црквених хорова у Београду. Тренутно води црквени хор Св. Николај
српски, при храму Св. Петке у Новој Пазови.
Лидија Бојиновић је рођена 1994. године у Бањој Луци. Oсновне студије виолине завршава на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци 2016. године, у
класи професора Ивана Оташевића. За постигнуте резултате и бројне успехе награђена је златном значком Универзитета која носи име „Никола Тесла”. Учествује
у пројекту ЕРАЗМУС и студира последњи семестар у Трсту (Италија), у класи чувеног виолинисте професора Лућа Деганија. Мастер студије виолине на Академији
уметности у Новом Саду завршава 2017, у класи професора Флоријана Балажа.
Oсваја значајан број награда и признања на домаћим и међународним такмичењима. Наступа на концертним подијумима Италије, Словеније, Аустрије, Србије, Црне Горе, Северне Македоније, Босне и Херцеговине и Републике Српске.
Од 2012. године је стални члан Бањалучке филхармоније у групи првих виолина, а 2015. постаје један од два концертмајстора оркестра. Члан је „Оркестра
мира Босне и Херцеговине” у групи првих виолина од 2017. године. Од академске 2018/19. године изабрана је за асистент на Катедри за гудачке инструменте
Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци – одсјек виолина.
Нађа Дорник рођена је у Београду, 21. јуна 2000. године. Студент је харфе и
клавира Националног козерваторијума SUPERIOR у Паризу. Харфе у класи професорке Изабел Морети, а клавира у класи професорке Хортенс Картијер-Бресон.
На студије је примљена са 16 година, једногласном одлуком жирија. Претходно је завршила Музичку школу Мокрањац у Београду, клавир у класи професорке Жељке Воркапић и харфу у класи професорке Дијане Сретеновић.
До сада је освојила више од 30 првих награда, на међународним и националним такмичењима. Као уметник и извођач њен програм садржи широк репертоар за соло, камерна и концертна извођења, како за харфу тако и за клавир.
Одржала је бројне рецитале у Италији, Немачкој, Енглеској, Француској. Представила се публици и у Москви, Њујорку, као и на Светском конгресу харфе у Хонг Конгу.
Одржала је више хуманитарних концерата. Солистичке наступе започела је
са 12 година, са оркестрима МО „Станислав Бинички” и „Pro classica”. Наступа-

