
Црквено-дечији хор и оркестар „Орлић“ 

 Батајница 

 

Црквено-дечији хор „Орлић“ основан је 2011. године. Тренутно броји око 40 чланова 

подељених у две узрасне групе – млађа група од 5 до 10 година коју води Милица 

Павловић и старија од 11 до 20 година коју води Јелена Павловић. Од 2018. године хору се 

прикључио и оркестар. За својих 11 година постојања хор је учествовао многобројним 

манифестацијама, концертима и фестивалима и остваривао значајне успехе. Неки од њих 

су: 

- 17. Међународном такмичењу хорова „Звучит Москва“ 2019. године, на коме је 

хоручествовао онлајн и где је освојио 1. место и постао Лауреат 1. степена. 

- Међународни фестивал „Мајске музичке свечаности“ одржан у Бјељини, 11. маја 2019. 

године где су „Орлићи“ освојили златну медаљу, 100 поена и Гран при као најбољи хор 

фестивала.  

- На првом онлајн фестивалу „Мелодианум“ у Кикинди хор је освојио 100 бодова, златну 

медаљу, проглашен је за победника у категорији дечијих хорова и добио посебну награду 

за одабир такмичарског програма. 

- На Божићном хорском фестивалу у Македонији који се одржао онлајн хор је освојио 

прву награду.  

Занимљиво је истаћи да хор „Орлић“ има континуирану сарадњу са Руским домом у 

Београду, где је само у току 2018 -2019. године освојио прво место на такмичењу „Руска 

песма“ и учествовао на бројним манифестацијама и културним дешавањима, међу којима 

је и учешће на Церемонији свечаног отварања мозаика куполе Храма Светог Саве у 

Београду као и на Церемонији уприличеној поводом потписивања уговора о наставку 

радова на храму Светог Саве. Такође, и на отварању Светског првенства у фудбалу, у 

Руском дому, где је њихов наступ био вишеструко похваљен. 

- На регионалном фестивалу ,,ФЕДЕХО“, такмичећи се у конкуренцији са хоровима 

музичких школа, хор годинама бележи значајне резултате, од којих издвајамо: прву 

награду за најбоље изведену популарну композицију (2013. год), прву награду за најбоље 

изведену традиционалну композицију (2016. год) и прву награду за најбољи хор по 

мишљењу публике (2017. год). 

Хор редовно учествује на Литургијама у Храму Рођења Пресвете Богородице у Батајници. 


