НИШ ПРЕСТОНИЦА ДУХОВНЕ МУЗИКЕ
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Шести

међународни фестивал хорске духовне музике “Музички едикт”.
Прве фестивалске вечери представио се
хор домаћин, Нишка
црквена певачка дружинa „Бранко“, као и гости из Бугарске и
Калифорније, али и Београда и Панчева.
Фестивал је отворио градоначелник
Ниша, Дарко Булатовић, пожелевши гостима добродошлицу, а
публици се на остварању фестивала обратио и владика нишки
господин Арсеније. Међу гостима који су дошли да поздраве
један овако узвишен музички фестивал који човека приближава
господу кроз музику били су и Драгана Сотировски, начелница
Нишавског управног округа, али и уважени гости из америчке
амабасаде и конзул Републике Буагарске у Нишу.
“Осврћући се унатраг можемо видети
да је човекова потреба да се Богу обраћа у химнама стара
колико и молитва. Складним ређањем речи и мелодичним појањем и
музиком човечанство је тражило свој пут ка Господу од трена у
коме је човек осетио потребу да се моли. Хвала господња
исписана пером Давидовим безбројно пута опомиње Израиљ да
песмама велича Бога. Појте господу који живи на Сиону, казујте
народу дела његова, речи су самопојца који опомиње и заповеда
певајте
Господу а дела његова обзнањујете”, истакao је
валадика нишки Арсеније.
Фестивал је званично отворио градоначелник
Ниша Дарко Булатовић.
“Ево нас по шести пут, рекао бих више, јаче,
другачије, квалитеније, садржајније на највишем уметничком и
сваком другом нивоу, на Музичком едикту, поносу нашег града.
Свима хвала на свему што радите и доприносите да културни
живот нашег града буде на оном нивоу, да то буде на понос

грађана Ниша”, казао је Булатовић и додао:
На Шестом међународном фестивалу хорске духовне
музике “Музички едикт” учествује 19 хорова из 11 земаља са три
континента, а овог пута гости су дошло и из Северне и Јужне
Америке. Ових дана у Нишу ће певати око 500 певача. Посебност
овог фестивала је што ће свако вече јединствено по нечем.
Прве фестивалске вечери наступали су Нишка црквена
певачка дрружина “Бранко” под диригентским вођством Саре
Цинцаревић, потом Панчевачко црквено певачко друштво, дирегент
Вера Царина, и Хор Храма Светог Саве у Београду, дирегент
Катарина Станковић. Након хорова из Србије наступили су Хор
софијскиг дечака из Софије, Бугарска којим диригује Адриана
Благоева и
“Мен ин Блаqуе” из Калифорније, САД,
којим
диригује Џозеф Хутзи.
Шести међународни фестивал хорске духовне музике
одржава се у организацији Епархије нишка и Нишке црвкенопевачке дружине „Бранко“, под покровитељством Његове Светости
Патријарха српског Г. Г. Иринеја,уз благослов Његовог
Преосвештенства Епископа нишког Г. Г. Арсенија.
Хорови наступају у Саборном храму Свете Тројице,
Светосавском дому и на платоу испред Светосавског дома у Нишу.

