Ансамбл Министарства одбране
„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 прошле године обележио 120
година постојања.
Станислав Бинички је значајна 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”, 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.

Лео Борисављевић (Београд, 1993) почео је да учи
клавир код проф. Емилије Герасимовић и проф.
Милице Ђокић у ОМШ „Бинички”. Школовање
је наставио у класи проф. Олге Бауер у СМШ
„Славенски” и „Вучковић”. Основне и мастер
студије клавира завршио је на Факултету музичке уметности
у класи проф. Владимира Милошевића. Сада је на музичком
усавршавању на „Leopold Mozart Zentrum” у Аугсбургу (Немачка),
у класи проф. Евгеније Рубинове.
Освојио је бројна признања и награде на домаћим и
међународним такмичењима и фестивалима. Победник је
међународних такмичења „Шопен фест” (Београд, 2013) и
„Бољшој” (Златна матрјошка) у оквиру фестивала на Мокрој
гори (Кустендорф, 2015).
Наступао је у сали Београдске филхармоније, Задужбини Илије
Коларца и многим другим местима у Београду, Србији, Босни и
Херцеговини, Аустрији, Немачкој, Италији и Хрватској, као и у радио
и ТВ емисијама. Одржао је десет солистичких концерата у Галерији
Српске академије наука и уметности у Београду. У Великој дворани
Коларчеве задужбине 2015. године, са камерним оркестром
ВАЕ СОЛИ, извео је Шопенов Клавирски концерт у е-молу, а
следеће године наступио је као солиста са гудачким ансамблом
„Аморосо”. Остварио је сарадњу са симфонијским оркестром
Штатбергена и диригенткињом Ирене Анда и са њима наступио
у извођењу концерта за клавир и оркестар „Рапсодија у плавом”
Џ. Гершвина (Аугсбург, 2019).
Усавршавао се на мајсторским курсевима клавира Сијавуша
Гаџијева, Невене Поповић, Софије Гуљак, Рустема Сајткулова,
Јурија Кота, Марине Хорак, Едмунда Дејва, Памеле Хаул и
Евгеније Рубинове. У области камерне музике усавршавао се
на летњој школи „Colluvio” у Аустрији, у оквиру које је свирао
на концертима у више европских земаља.

Катарина Божић (1990) започела је музичко образовање 1995. године у музичкој
школи „Стеван Христић” у Крушевцу, где
је као ђак генерације завршила и средњу
школу на два одсека – соло певање и
клавир. Основне, мастер академске и специјалистичке студије
дириговања завршила је на ФМУ у Београду, у класи маестра
проф. Бојана Суђића. Усавршавала се на мастер курсевима
хорског и оркестарског дириговања код реномираних професора
дириговања у земљи и иностранству. Похађала је курсеве хорског дириговања код руског диригента проф. Генадија Дмитрјака, проф. Андреаса Хермана, диригента и шефа хора Минхенске
Филхармоније, белоруског диригента проф. Игора Матјухова,
израелског диригента проф. Одеда Шомронија, мастер курсеве
оркестарског дириговања код белгијског диригента проф. Роналда Цолмана и бразилског диригента проф. Роберта Дуартеа. Као
један од најбољих студената била је стипендиста Министарства
просвете РС и Фонда „Доситеја” за 1.000 најбољих студената.
Сарађивала је са Симфонијским оркестром РТС-a, Камерним
оркестром „Симфонијета”, Гудачким октетом студената ФМУ,
„Мадригалским хором” ФМУ и др. У досадашњем раду освојила
је више првих и специјалних награда у земљи и иностранству
(такмичење хорова у Белорусији, фестивал духовне музике
„Бортњански” у Пољској, фестивал хорова „Мајске музичке
свечаности” у Бијељини, фестивал „Хорови међу фрескама”,
„Интернационалне хорске свечаности” у Нишу...).
Добитник је награде за најперспективнијег младог диригента
на „Интернационалним хорским свечаностима” у Нишу (2014)
и награде „Војислав Илић” за истраживачки рад и најбоље
извођење савремених српских композитора на фестивалу
„Хорови међу фрескама” (2016). Од 2018. године је у саставу
Уметничког ансамбла МО „Станислав Бинички”.

