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Заједничким наступом Московског синодалног хора,
оркестра Радио телевизије Србије, Хора „Coro

normalista“ из Мексика и Нишке црквено-певачке дружине
„Бранко“ који су извели Стабат матер, митрополита Илариона
Алфејева завршен је Шести међународни фестивал хорске духовне
музике „Музички едикт“, бијенална манифестација која се већ 12

На свечаном затварању фестивала, заједнички је наступило 200
извођача, уз вођство маестра Бојана Суђ
㴄0 Ил䅃хо㠽а

„Циљ самог фестивала је промоција Ниша, као родног града цара
Константина, значајног места на хришћанској карти света.
Посебан значај овогодишњем фестивалу даје, обележавање осам
векова од стицања аутокефалности Српске православне цркве“,
казала је
Сара Цинцаревић, диригент Нишке црквено-певачке
дружине „Бранко“.
„У сећање на Милански едикт и на најпознатијег „Нишлију“,
направили смо један уметнички акт, фестивал Музички едикт,
који је на трагу правног акта. Град и целокупна српска јавност
моћи ће да виде, да се људи на најразличитији начин моле богу,
увек користећи један исти језик, а то је језик музике”,
изјавила је Сара Цинцаревић.
Организатор фестивала је Епархија нишка и Нишка црвкенопевачка дружина „Бранко“, под покровитељством Његове Светости
Патријарха српског Г. Г. Иринеја и Града Ниша,уз благослов
Његовог Преосвештенства Епископа нишког Г. Г. Арсенија.
Фестивал су подржали још и Министарство за културу и
информисање и Министарство Правде, Канцеларија за сарадњу са
црквом.

Концерт Немање Радуловића у
Нишу
У Градској кући у Нишу новинарима је данас најављен концерт
Немање Радуловића, светски познатог виолинисте из Ниша, који
ће поново наступити у свом родном граду. Са оркестром ”Дaбл
Сенс” одржаће велики концерт на Летњој позорници 25. јуна у 21
сат.
“За све оне који буду желели да чују овог виртуоза на виолини,
улаз је бесплатан,а то је поклон Града Ниша свим

грађанима”,рекла је већница ресорно задужена за културу Јелена
Митровски.
На концерту ће бити изведена дела Баха, Вивалдија, Чајковског,
Хачатуријана, Шостаковича и Римски-Корсакова.
Концерт се реализује под покровителством града Ниша, а у
организацији Студентског културног центра Ниш и Нишког
културног центра.
Директор Нкц-а Срђан Савић позвао је Нишлије да на време дођу
у тврђаву,јер уколико због великог интересовања ,кап,㘲䈄C

