Руски хор “Капела дечака и
младића”
наступио
пред
публиком у Нишу

Ниш, 18. октобар, 2019. године
Руски хор “Капела дечака и младића” Свердловске дечје
филхармоније из Јекатеринбурга, на челу са уметничким
руководиоцем, Фридрихом Вејсгејмом, одржао је свечани концерт
пред препуном салом Народног позоришта у Нишу. Наступ једног
од најпознатијих хорова у свету овог типа омогућила је
компанија НИС.
Љубитељи и познаваоци музичке уметности, представници
академске заједнице, студенти, средњошколци и основци, као и
бројни други заинтересовани грађани, дочекали су хор
громогласним аплаузом и уживали у наступу дечака и младића
који су својим извођењем освојили симпатије целог света.
Концерту је присуствовао Проф. др Милош Банђур, заменик
градоначелника Ниша, као и запослени у нишким установама
културе и представници компаније НИС.
„Веома смо захвални на љубави коју Србија гаји према Русији,
нашем народу, музици и песми.
Захваљујући компанији НИС,
дошли смо у Србију први пут 2016. године, сада смо поново ту и
веома смо срећни што је наш хор своју другу посету започео баш
у Нишу, јер овај град има посебну душу. Публика нас је срдачно
дочекала, хвала свима који су дошли да нас подрже и да са нама
размене енергију и емоције“, изјавила је заменик директора
Свердловске дечје филхармоније, Наталија Подкоритова.
Испред компаније НИС присутнима се обратио директор Блока

Промет компаније НИС, Алексеј Черников.
„Велика ми је част и задовољство да вас поздравим у име
компаније НИС, која је омогућила ивај концерт. Вечерашњи
концерт је наш поклон свима вама. Драго нам је да можете да
присуствујете нечему што нико од нас нема прилику да чује
сваког дана“, рекао је Черников.
Након концерта у Нишу, руски хор “Капела дечака и младића”
Свердловске дечје филхармоније из Јекатеринбурга, одржаће
концерт на сцени Српског народног позоришта у Новом Саду у
недељу, 20. октобра у 19 часова, као и на сцени Руског дома у
Београду, у среду, 23. октобра у 19 часова.
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филхармоније из Јекатеринбурга основан је 1979. године од
стране чувеног хор-мајстора Ларисе Балтер, a ове године
познати хор у Русији, и далеко изван својих граница, прославио
је 40 година постојања. Ансамбл је у међувремену изградио
светски реноме и познат је као један од најквалитетнијих
вокалних састава дечака и младића. По специјалном позиву
Руског дома хор је први пут дошао у Србију 2016. године.
У историји руског хора “Капела дечака и младића” Свердловске
дечје филхармоније из Јекатеринбурга су гостовања и фестивали
у Немачкој, Јапану, Белгији, Француској, Холандији, Грчкој,
Чилеу, Русији, Украјини. Пропутовали су пола света, дошавши
чак до Чилеа, и наступали са најпознатијим оркестрима и
диригентима, на најпрестижнијим сценама.
У хору певају и дечаци и младићи, захваљујући чему је звук
хора невероватно леп и јединствен. У репертоару „Капеле“ има
много дела, погодних управо за такав састав гласова. Деца 21.
века певају и музику Баха и Рахмањинова, Свиридова и
Прокофјева, Пахмутове и Глинке, руске народне песме и духовну
музику, дела савремених композитора.

