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Завршен први међународни Belgrade Chopin Fest
      

У недељу, 3. марта, завршен је Belgrade Chopin Fest, међународна културно-образовна
музичка манифестација која слави дјело "пјесника клавира", чувеног композитора и
извођача клавирске музике Фредерика Шопена.

  

У оквиру Фестивала одржана су три пијанистичка реситала у најелитнијим београдским
салама пред бројном публиком: Наташа Вељковић (Аустрија) - Скупштина града
Београда, Биљана Горуновић (Србија) - Народно позориште и Софија Гуљак (Русија) -
Коларчева задужбина.

  

  

Представа Чаролија уз Шопена задивила је малишане у препуној сали Велике сцене
Народног позоришта. Уз занимљиву музичку причу, пjесме хора Чаролија, плес балетских
студија "Амадеус" из Пожаревца и Културног центра "Ковин", и дјецу инструменталисте,
глумци Сенка Петровић и Лазар Ђукић увели су најмлађе у чаробни свијет класичне
музике.
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Концерт Шопен као инспирација (Дом омладине Београда) понудио је публици потпуно
ново виђење стваралаштва Фредерика Шопена. Најлепше Шопенове мелодије у
обрадама за различите комбинације инструмената извели су млади и афирмисани
умјетници класичне музике, као и представници поп, рок и џез сцене.

  

Поред концертних активности, Фестивал је имао бројне едукативне садржаје -
такмичење младих пијаниста, мајсторске радионице, стручна предавања и музичке
радионице за најмлађе.

  

  

У такмичарском дијелу програма наступило је 30-ак сјајних кандидата из земље и
иностранства. И ове године имали смо представника из Репубилке Српске, Милицу
Станковић, ученицу 5 разреда ОМШ "Стеван Стојановић Мокрањац” - Бијељина (класа
проф. Бојан Софренић). Стручни жири - проф. Јокут Михаиловић, проф. Бранко Пенчић
(Факултет. Музичке уметности у Београду), проф. Биљана Горуновић (Академија
уметности, Нови Сад), проф. Александра Радосављевић (доцент и декан Академије
умјетности Слобомир Универзитета, Бијељина) и Наташа Вељковић (Академија за музику

 2 / 3



Завршен Belgrade Chopin Fest 2013

и извођачке уметности, Беч), додијелио је награде и најуспјешнијма – Леу
Борисављевићу, Михаилу Луки Јовићу (I награда), Емини Хускић, Душану Сретовићу,
Матији Јоцићу (II награда), Марку Марковићу и Наташи Столић (III награда). Свечана
додјела диплома и концерт награђених ученика одржани су у Музичкој галерији
Коларца.

  

  

Први интернационални Belgrade Chopin Fest одржан је у организацији МШ „Станковић“ и
Умјетничког студија „Креатива“ из Београда, уз подршку амбасаде Републике Пољске,
Представништва Републике Српске и општина Врачар, Нови Београд и Стари град.
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