ПРИЈЕМ
ЗА
УЧЕСНИКЕ
НОВОГОДИШЊЕГ КОНЦЕРТА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је, у Градској кући,
представнике руководства Омладинске филхармоније Наисус као и
солисте који ће наступити на овогодишњем традиционалном
Новогодишњем концерту.
Градоначелник Булатовић је истакао да је право задовољство
видети да и у ово време, када је тзв. популарна музика
апсолутно доминантна, и класична музика итекако има публику, а
традиционални новогодишњи концерт то већ годинама доказује.
”Управо због тога је овај догађај и уврштен у ред јавних
градских манифестација иза којих стоји и подржава их Град Ниш,
јер град без културе је као тело без душе”, рекао је
Булатовић.
Директор, оснивач и диригент Омладинске филхармоније Наисус
Зоран Андрић је поручио да ће нишлије и овога пута моћи да
уживају у непоновљивом и јединственом догађају.
”Дванаест солиста, шест сопрана и шест тенора на једном месту,
на једном концерту, нешто су што до сада није виђено нигде у
свету. Управо због тога смо и одлучили да се концерт са 12
солиста одржи 12. дана јануара, уочи православне Нове године,
и да се нишкој публици представимо јединственим и квалитетним
програмом који ће дуго памтити”, рекао је маестро Андрић.
У разговору са градоначелником своје прве утиске о боравку у
Нишу и очекивања од суботњег концерта изнели су и гости из
иностранства, пошто солисти ове године долазе из Италије,
Аргентине, Аустрије, Јерменије, док боје наше земље бране две
наше уметнице, првакиње Београдске опере.
Домаћинима се, у име солиста, посебно захвалио и један од
најцењенијих италијанских тенора Марко Фрусони, који је већ

неколико пута наступио на новогодишњем концерту у Нишу, и коме
је, према речима маестра Андрића, једногласном одлуком
руководства ансамбла додељено место доживотног председника
Омладинске филхармоније Наисус, због, како је рекао Зоран
Андрић, огромног доприноса који је Фрусони годинама давао овој
музичкој манифестацији.
Традиционални новогодишњи концерт Омладинске филхармоније
одржава се у хали Чаир, у суботу у 20 сати.

