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Концерт који ће се дуго памтити с обје стране Дрине
      

Концерт на дар, како је назван умјетнички сусрет на врху, сусрет Бањалучке
филхармоније и београдског Академског хора "Обилић", био је заиста вриједан дар,
незабораван за све који су имали прилике да данас у подне буду у свечаном холу
Скупштине Србије или да прате директан пренос на другом програму РТС-а и нешто
касније снимак на РТРС-у.

  

  

Концерт на дар је дар Народне скупштине Републике Српске Народној скупштини
Републике Србије поводом Св. архиђакона Стефана, крсне славе Републике Српске и
отворен је пригодним бесједама двојице предсједника: г. Небојше Стефановића и г.
Игора Радојичића, а овом фантастичном концерту су присуствовали министар
иностраних послова Србије г. Иван Мркић и министар за економске односе и регионалну
сарадњу г. Игор Видовић, епископ ремезијански г. Андреј, изасланик Његове светости
патријарха српског г. Иринеја, највиши представници дипломатског кора у Србији,
представници парламентарних странака Скупштине Србије, академици Републике
Српске и познати београдски  умјетници и научници који су поријеклом или су рођени у
Босни и Херцеговини.
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На програму су били: "Грлица" из балета "Охридска легенда" Стевана Христића; арија
Станке из првог чина прве српске опере "
На уранку"
Станислава Биничког у ненадмашном извођењу Снежане Савичић Секулић, првакиње
Београдске опере; одломци из 
Литургије Св. Јована Златоустог
са одличним Ивом Брковићем и Дарком Манићем (баритон и бас); одломак из "
Половецке игре"
Бородинове опере
"Кнез Игор"
; "
Валцер цвећа"
из балета "
Крцко Орашчић" 
Чајковског уз предивну игру заносног плесног пара: Марија Келечевић и Вукашин
Вуковић; Рахмањиново "
Не пој красавице"
са красном Снежаном Савичић Секулић; "
Тамо далеко"
у хорском аранжману Ангела Шурева и оркестарском аранжману Војислава Симића са
солистима Ивом Борковићем и Дарком Манићем; "
Словенски марш"
Чајковског и "
Марш на Дрину" 
Биничког за који је аранжман урадио Крешимир Барановић.

  

  

Дириговале су Даринка Матић Маровић и Ванеса Кременовић.

  

Хор "Обилић" основан је 1884, обновљен 1945.г. као Хор "Бранко Крсмановић" (по
истоименом Културно-умјетничком друштву чији је саставни дио), а 1991. године враћено
му је првобитно име "Обилић". Даринка Матић Маровић већ пуне 33 године води овај
чувени београдски академски хор и прошла је с њим све континенте и освојила многе
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изузетно високо рангиране награде.

  

Бањалучку филхармонију основали су прије четири године професори Академије
умјетности и Музичке школе у Бањалуци и до сада je имала више од 60 наступа, а
гостовала је и у Шведској, Италији, Грчкој, Србији и широм Републике Српске. Ванеса
Кременовић је шеф диригент Бањалучке филхармоније и, сазнали смо, планира да на
сцени Народног позоришта Републике Српске постави потпуно обновљен и сталан
репертоар.

  

  

Непосредно пред овај концерт, којим је Св. архиђакон Стефан и у Србији прослављен
као крсна слава и Дан Републике Српске и који ће се дуго памтити и често помињати с
обје сртане Дрине, предсједник Народне скупштине Републике Српске г. Игор Радојичић
и предсједник Народне скупштине Републике Србије г. Небојша Стефановић
разговарали су у Скупштини Србије о могућностима унапређења сарадње Србије и
Српске, нарочито у области економије. Посебно су истакнуте могућности у сарадњи у
заједничком наступу на трећим тржиштима у области енергетике, инфраструктуре,
трговине и туризма, гдје је такав наступ на руском тржишту већ постао добар примјер.
Поред економске сарадње, добре и за грађане Републике Српске и за грађане Србије,
овакви сусрети умјетника с двије стране Дрине чине и чиниће да укупни односи Српске и
Србије буду и корисни и лијепи, оплемењени.

  

Истовремено са сусретом двојице предсједника српских парламената уприличен је и
сусрет чланова Одбора за културу и информисање и Одбора за образовање, науку,
технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине, са члановима Одбора
за образовање, науку и културу и информисање Народне скупштине Републике Српске.

  

Снимак концерта можете погледати овдје .
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http://217.26.67.44/filesnsrs/ostalo/ostalo2014011112.mp4

