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Драги пријатељи хорске музике,
Ниједна човекова активност не може да уједини толико различитих људи да заједничким
деловањем створе склад од несклада, као што то може хорско певање. Ми који се њиме
бавимо, верујемо да управо хорско певање може да надокнади оно што је у друштву већ
изгубљено. Живимо у ери невероватно брзог технолошког развоја, који замагљује ум и душу
савременог човека и чини их недоступним за нешто тако дубоко као што је уметност. Осим
непрестаног трчања за временом и покушаја да идемо укорак са захтевима материјалног и
потрошачког друштва, те да останемо живи и комуникативни на друштвеним мрежама више
него у стварном животу, мало нам простора па и воље остаје за уметничко изражавање
уопште, а камоли за певање у хору. Ипак, хорови остају савремено уточиште многим људима,
који успевају да препознају бенефите задобијене учешћем у заједничком певању: радост
музицирања и ослобађање од стреса, јачање менталног здравља, осећај припадности
друштвеној заједници, позитиван утицај на пораст самопоуздања, смањење насиља међу
децом...
Током 2015. године је Европска хорска асоцијација спровела опсежно истраживање са циљем
да установи колико Европљана пева у неком хору. Као резултат овог великог подухвата
појавио се број од 37 милиона. Тридесет и седам милиона људи у Европи бави се аматерски
хорским певањем! Тај пројекат чак није обухватио ни све земље и регије европског
континента, тако да број и није коначан.
Неколико година након тог пројекта свет се нашао у пандемији, која је посебно погодила
музички, а највише певајући свет. Нисмо могли да певамо заједно, јер је било опасно и
забрањено. Многи хорови су престали са својим деловањем и још увек нису сагледане све
последице које је опаки вирус оставио у хорској уметности и извођаштву. Ту фестивали ступају
на сцену као одличан вид рехабилитације хорског живота.
Један невелики град на раскрсници Истока и Запада, Севера и Југа, град који се пре неколико
векова сместио на Дунаву – великој и дугачкој реци која својим током и дели и повезује
Средњу Европу и Балкан, град са дугом и богатом хорском традицијом, ове године носи
титулу Европске престонице културе. Под окриљем те титуле градимо Распеване мостове –
између музичких епоха и стилова, између жанрова и приступа, између генерација, између
професионалаца и музичких аматера, па и концертног подијума и публике. Током ових пет
дана је град Нови Сад - Европска престоница хорске музике, у којој свако може да нађе своје
место: и они који долазе припремљени за високи ниво музицирања, али и грађани, који ће из
публике изненада моћи да запевају и учествују у заједничком хорском искуству.
Добродошли у Нови Сад, диригенти и певачи из Белгије, Каталоније – Шпаније, Бугарске,
Македоније, Русије, Пољске, Италије, Финске, Кипра, Немачке, Швајцарске, Босне и
Херцеговине - Републике Српске, Црне Горе, Словеније, Велике Британије, Индонезије, Сирије
и многих градова Србије.
Добродошли - ви градитељи РАСПЕВАНИХ МОСТОВА!
Тамара Адамов Петијевић
уметнички директор
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Dear friends of choral music,
There is no other human activity like choral singing that can unite so many people in creating
harmony from disharmony. We who work in that field believe that choral singing may even return
something that has already been gone in society.
We live in an era of incredibly fast technological development, which allures the mind and soul
of today’s man and makes it unreachable for something so profound like art. Apart from constant
racing with time and endeavours to go alongside demands of a material society, trying hard to stay
alive and communicative on social networks more than in real life, there is not much space and
willingness for artistic expression, let alone for singing in a choir. However, choirs remain a modern
shelter for many people, who manage to recognize the benefits gained through collective singing:
a joy of making music, stress release, strengthening of mental health, feeling of belonging to a
community, a positive effect on raising the self-confidence, less violence among children…
In 2015 European Choral Association undertook an extensive research project with the aim to
establish the number of people in Europe who sing in a choir. The result of this research was a
number of 37 million singers. Thirty-seven million people in Europe are engaged in amateur choral
singing! The project has not even collected all data from some countries and regions in Europe, so
the number was not final.
A few years after that, the world found itself in a pandemic, which especially disturbed music and
particularly the singing world. We could not sing together, it was dangerous and forbidden. Many
choirs stopped their activity and we still cannot view all the consequences that this evil virus
left in choral art and performance. There the festivals come on stage, as an excellent form of
rehabilitation of choral life.
A not-so-big town on the crossroads between East and West, North and South, a town that settled
a few centuries ago on the river Danube - a large and long river and natural border between MidEurope and the Balkans, a town with long and rich choral heritage, this year has a title of European
Capital of Culture. Within the scope of the title we build the Singing bridges – between music
epochs and styles, genres and approaches, between generations, between professionals and music
amateurs, a concert podium and the audience.
During these five days Novi Sad truly is a European Capital of Choral Music, where everyone can
find their place: both those who come prepared for high level of musicianship, and citizens, who can
sing out of the audience and participate in collective choral experience.
Welcome to Novi Sad, conductors and singers from Belgium, Catalonia – Spain, Bulgaria,
Macedonia, Russia, Poland, Italy, Finland, Cyprus, Germany, Switzerland, Bosnia and Herzegovina –
Republic of Srpska, Montenegro, Slovenia, Great Britain, Indonesia, Syria and many places in Serbia.
Welcome – you builders of the SINGING BRIDGES!
Tamara Adamov Petijevic
Artistic director
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СРПСКА
ХОРСКА
АСОЦИЈАЦИЈА

Историјат
1912. године је у Сомбору (тада у АустроУгарској) основан Српски певачки савез,
који је за само две године успео да окупи
бројна певачка друштва и организује
велику „певачку утакмицу“ са око 1.500
певача 1914. године. 1920-тих година
прерастао је у Јужнословенски певачки
савез и као такав имао изузетно важну
улогу у музичком животу између два рата.
Други светски рат је прекинуо његову
делатност. Почетком 21. века је било
неколико пописа хорова Србије и покушаја
окупљања, али делатност тих савеза није
заживела у пуном смислу. Маја 2017.
године у Сомбору је одржана Оснивачка
скупштина Српског хорског савеза, којој је
присуствовало 60 диригената из Србије и
региона. Постављени су темељи за рад и
обављен је попис хорова у земљи.
Из административних разлога Савез је
преименован у Асоцијацију. У чланству се
данас налази око 120 хорова.

SERBIAN
CHORAL
ASSOCIATION

Background
In 1912 the Serbian Singing Association was
founded in Sombor (then Austro-Hungarian
Empire) and in only two years it managed to
organize a massive choral event and choral
competition performance in 1914 with 1,500
singers.
In the 1920s it was renamed into SouthSlavic Singing Association and had a highly
important role in music life between the two
World Wars. The WWII interrupted and ended
its activity.
At the beginning of the 21st century there
were several attempts to register and unite
Serbian choirs but without significant results.
In May 2017 the First Assembly of the SCA
was held in Sombor – the historical chair
of choral association – with the presence
of 60 conductors from Serbia and abroad.
Foundations were set for future work and
choirs in the country registered.
Serbian Choral Association today has
membership of around 120 choirs.
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Активности и пројекти
• Семинари за диригенте, најчешће у
оквиру хорских фестивала у земљи
(„Мокрањчеви дани“ у Неготину…)
• Омладински хорски фестивал одржава
се од 2018. године, прво у Сомбору,
а од 2019. у Новом Саду – Европској
престоници културе
• Национални омладински хор Србије
основан 2021. године
• Хор диригената
• Дигитална хорска ризница
•
Међународне активности
• СХА је постала члан Европске хорске
асоцијације – Европа Кантат 2017.
године.
• Организовала је аудиције за Светски
омладински хор (World Youth Choir) и
Еврохор (EUROCHOR) и посредовала
у учешћу младих певача из Србије
и Републике Српске у тим великим
интернационалним пројектима.
• У Новом Саду – Европској престоници
културе 2022. године, организује
два велика догађаја: у јулу
интернационални хорски фестивал
РАСПЕВАНИ МОСТОВИ, а у новембру Годишњу скупштину Европске хорске
асоцијације – Европе Кантат.
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Activities and projects
• Seminars for Conductors, often within
the framework of choral festivals in
Serbia (Days of Mokranjac in Negotin);
• Youth Choral Festival since 2018, first
in Sombor, then in Novi Sad (European
Capital of Culture in 2022);
• National Youth Choir of Serbia founded
in 2021
• Choir of Conductors
• Digital Choral Treasury
International activities
• SCA became a member of the European
Choral Association-Europa Cantat in
2017.
• It organized auditions for World
Youth Choir and Eurochor and helped
participation of young singers from
Serbia in these international projects.
• In Novi Sad – European Capital of
Culture 2022, SCA organizes two major
events: in July – the large international
choral festival SINGING BRIDGES and
in November – Membership Day and
General Assembly of the European
Choral Association – EUROPA CANTAT.

НАЦИОНА лНИ ОМлА ДИНСКИ ХОР СРбИЈЕ
У лето 2021. године остварена је велика жеља и потреба Српске хорске асоцијације: оснивање
Националног омладинског хора Србије.
Мисија овог ансамбла је окупљање најперспективнијих младих певача у великом хору,
организовање радних боравака и концертних наступа хора, стално усавршавање чланова
и истраживање новог и мање извођеног хорског репертоара, као и гостовања у земљи и
иностранству. За младе певаче је то прилика за стицање знања и искуства у хорском певању,
али и за нова познанства и дружење младих из разних крајева.
Хор воде признати и искусни стручњаци за хорску музику. Основна форма деловања су
вишедневни радни боравци који резултирају серијом концерата у разним градовима. У плану
су и учешћа на фестивалима и гостовања у иностранству, као и размена са омладинским
хоровима других земаља.
НОХС је реализовао два успешна пројекта током прве године свог постојања:
Радни боравак у августу 2021. и концерт у оквиру Фестивала камерних хорова и вокалних
ансамбала „Концепти“ у Крагујевцу, са још једним концертом у Новом Саду, а у априлу 2022.
радни боравак и учешће у пројекту „Од хора у покрету до хорског театра“ у Новом Саду –
Европској престоници културе 2022.
На фестивалу РАСПЕВАНИ МОСТОВИ НОХС је медијум хор, резиденцијални ансамбл, који свако
вече наступа на Опен сингинг сесији, а његови чланови учествују и у раду разних атељеа.
Како да постанеш члан НОХС-а?
Чланство у НОХС-у се постиже путем аудиције.
Члан можеш да будеш уколико: си рођен(а) у Србији, у њој живиш или студираш, или имаш
српско порекло, али не живиш у Србији. Услов је да имаш од 16 до 25 година, добар глас, жељу
да будеш део НОХС-а и да умеш да читаш ноте.
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NAtIONAL YOutH CHOIR Of SERBIA
In summer 2021 a great wish and need of the Serbian Choral Association was fulfilled: the National
Youth Choir was formed.
The mission of this choir is to assemble the most perspective young singers in a large choir,
organize work-stays and concert performances, continuous training of its members and research
work in the new and less represented choral repertoire, as well as to travel in the country and
abroad.
For young singers this is also an opportunity to acquire new knowledge and experience, to meet
new people and socialize with youth from different towns and areas.
Leaders of the choir are renowned experts in choral music. The main work form of the ensemble
is a multi-day work stay that result in concerts in several towns. There are plans to participate in
festivals abroad and do the exchange with youth choirs from other countries.
Membership in this choir is obtained through audition.
NYCS had two successful projects in the first year since its foundation: a working session in
Kragujevac in August 2021, at the Festival of Chamber Choirs and Vocal Ensembles “Concepts”, with
another concert in Novi Sad, and a working session in April 2022, during the project “From Choir in
Movement to Choral Theatre” in Novi Sad – European Capital of Culture 2022.
How to become a member of NYCS?
You may become a member if: you are born in Serbia, live or study there, or if you are of Serbian
origin, but do not live there; if you are 16 to 25 years old, have a good voice, a wish to become a
member of NOHS and are able to read music.
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Izvor: Turistička organizacija Novog Sada

РАСПЕВАНИ МОСТОВИ
SINGING BRIDGES
Фестивал РАСПЕВАНИ МОСТОВИ нуди широки избор професионалних програма за све оне
који воле хорско певање, неколико једнодневних истраживачких атељеа, као и посебни
програми са радионицама, предавањима и дискусијама пружају добродошлицу свима,
од апсолутних почетника до оних са хорским искуством и музичким образовањем, као и
диригентима!
Осим похађања атељеа, учесници могу да наступе и са својим хоровима, да чују ексклузивне
концерте светски познатих ансамбала, да запевају необавезно на обали Дунава и да свако
вече доживе незаборавне тренутке заједничког музицирања огромног хора на градском тргу!

The SINGING BRIDGES Festival offers a wide range of professional programs for those who love
choral singing!
Ateliers, and special programs with workshops, lectures and round-table discussions are welcoming
everybody, from absolute beginners to those with choir experience and music education, as well as
conductors!
In addition to attending an atelier, participants have an opportunity to perform with their choir, to
listen to exclusive concerts of some of the world famous vocal ensembles, to sing by the Danube
river banks and experience unforgettable moments of collective singing in the large choir every
evening on the town square!
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АТЕЉЕИ
Атељеи од 2, 3 или 4 дана су подељени по
нивоима:
A (за свакога),
B (за певаче са хорским искуством),
C (за певаче који читају ноте и долазе
припремљени).
Атеље за вокалне групе
Поподневне сесије
Током припрема за Фестивал поједини
атељеи су отказани, док су неки други
измењени и претворени у поподневне
сесије или викенд - атеље , како би у њима
учествовао што већи број певача.
ATELIERS

Ateliers are organized in 3 levels:
A (singers without choral experience)
B (singers with choral experience)
C (singers who can read music and come
prepared).

...
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There are also:
Ateliers for vocal groups
Afternoon sessions
During the preparation period some ateliers
were cancelled, while some have been changed
into afternoon sessions or weekend-ateliers, so
that more singers could attend them.

АТЕЉЕИ
ATELIERS
13
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B
C
D
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A1

ТамбУРА – златне жице/гласне жице
„Кад засвира тамбурица јасна и заори наша
песма гласна!“
Атеље обједињује традиционалну
тамбурашку народну и староградску песму,
као и вишегласно певање – често присутно
у певачким друштвима које је пратио
тамбурашки састав. Љубавне песме из
Бачке, Баната, Барање, Срема и Славоније
кроз певање хора ће оживети аутентичан
звучни пејсаж ових крајева. Уколико се
поткраде и која винска песма, обавезно ћемо
наздравити!
трајање: 2 дана
завршни наступ: четвртак, 21. јули
за: мешовити
узраст: сви
Милан Радишић (Србија)
је диригент неколико хорова и вокалних
састава у Сомбору (Сомборско певачко
друштво, православни црквени хор, мушка
и девојачка певачка група…) са којима често
наступа и више пута је награђиван. Активан
је и у области организовања уметничког
стваралаштва аматера у Војводини. Поседује
богато искуство рада на пољу народне и
староградске музике у извођењу певачких
друштава уз пратњу тамбурашког састава.gic
of Music from Israel

TambHURRAY – Golden Strings&Cords
“When tamburitsa brightly plays and our song
loudly sounds!”
The atelier joins together traditional tamburitsa
folk and urban song, as well as polyphonic
singing – often a part of the repertoire of
singing societies accompanied by tamburitsa
bands. Through choral singing, love songs from
Bačka, the Banat, Baranja, Srem and Slavonia
will bring alive the authentic soundscapes of
this region. If there happens to be a wine song,
we will surely make a toast!
length: 2 days, 20 / 21 July
final performance: Thursday, 21st July
for: mixed
age: open
Milan Radišić (RS)
is conductor of several choirs and vocal
ensembles in Sombor (Sombor Singing Society,
Orthodox church choir, male and female vocal
groups…) with which he often performs and
was awarded many times. He has many years of
experience in leading vocal groups that perform
folk and urban music with accompaniment of
tamburitza bands.
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Моћ твога гласа
Модерна сазвучја народних песама са
Медитерана, забавна телесна перкусија и
експерименти у креирању звучних простора.
Рад на техници подразумева вежбе дисања,
теорију и праксу вокалних регистара и
савете како одржати здрав звук свог гласа.
Није неопходно искуство или музичко
образовање, већ само љубав према
заједничком, вишегласном певању, као и
радозналост према експериментисању са
звуком.
трајање: петак-субота, 22.-23. јули
завршни наступ: субота, 23. јули
за: женски
узраст: сви
Василики Анастасиу (Кипар)
је певач и кантаутор са Кипра. Током студија
у Лондону и под утицајем шаренила култура
и звукова тог града, потакнута носталгијом
за својом домовином, одлучила је да оформи
бенд који је назвала „Amalgamation Project“
(пројекат амалгамизација). Бенд је стварао
мешавину акустичних и електричних
звукова, народних и западних мелодија,
заборављених приповетки и проблема
данашњице. Део њиховог репертоара налази
се на интернет платформи Јутјуб и броји
неколико милиона прегледа.
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(викенд атеље)
(2-days - weekend atelier)

The Power of Your Voice
Modern take on Mediterranean folk songs, fun
body percussion and experiments with creating
soundscapes. The technical work will include
breathing exercises, theory and practice of
vocal registers and tips on how to keep your
voice sounding healthy. No previous experience
or musical knowledge is needed; just love for
collective polyphonic singing and curiosity in
experimenting with sounds.
length: Fri – Sat, 22 – 23 July
final performance on: Sat, 23 July
for: female age: open
Vasiliki Anastasiou (CY)
is a singer and a songwriter from Cyprus. During
her studies in London she was influenced by
many different colours, cultures and sounds
of the city and infused with nostalgia for her
home country. Inspired by this she formed a
band and named it “Amalgamation Project”.
With this group she creates a mixture of
acoustic and electric sounds, folk and western
melodies, forgotten tales and todays worries.
Sample of their work has travelled around the
world through YouTube with millions of views.

...

A3

Телесна музика: нови балкански ритам
Истражи дивну традицију музике Балкана
и њене неправилне ритмове! Урони у
дводневни атеље са Марком и Аном,
учитељима и извођачима телесне музике,
и научи како да покрећеш своје тело да би
створио музику. Телесна перкусија/телесна
музика је иновативна савремена извођачка
техника, али стара колико и људски род.
трајање: 2 дана
за: мешовити узраст
за: све
(Овај атеље је отказан)
Ана Врбашки (Србија)
је музички и позоришни извођач,
координатор и менаџер мултимедијалне
групе „Елис ин Вондербенд“. Похађала је
бројне радионице у земљи и иностранству
из области певања, позоришта, глуме,
пантомиме, сценског покрета, буто плеса,
циркуских вештина. Активно се бави
едукацијом и као инструктор, на својим
радионицама, примењује телесну перкусију
(eng. body percussion) као извођачку технику.
Пише музичке аранжмане и компонује,
снима за радио и телевизију. У свом раду
спаја културну баштину земаља Балкана са
иновативним музичким аранжманима.
Марко Дињашки (Србија)
је позоришни и музички извођач,
организатор и координатор мултимедијалне
групе „Елис ин Вондербенд“. Свира
(и подучава) неколико инструмената:
удараљке, виолину и народне инструменте.
Са Аном Врбашки води радионице „Тело
као инструмент“ , које укључују извођачку
технику телесне музике (телесне перкусије
и певање), као и различите позоришне игре.
Радили су са децом, младима, одраслима,
хоровима и старим лицима.

Body Music: New Balkan Rhythm
Let’s explore the beautiful tradition of music
from Balkans and it’s odd/irregular rhythms!
Dive into a two day atelier with Marko Dinjaški
and Ana Vrbaški, body music teachers and
performers, and learn how to move your body
to make music. Body percussion/body music
is an innovative contemporary performing
technique, but as old as human race.
length: 2 days
for: mixed
age: open
(This atelier is cancelled)
Ana Vrbaški (RS)
is a music and theatre performer, coordinator
and manager of a multi-media group
“AliceInWonderband”. She attended numerous
workshops in Serbia and abroad in the field
of singing, theatre, acting, pantomime, stage
movement, buto dance, circus skills. She
is active in education and as instructor, in
her workshops, applies body percussion as
a performance technique. She writes music
arrangements and records for RTV. In her work
she combines cultural heritage of the Balkan
countries with innovative music arrangements.
Marko Dinjaški (RS)
is a theatre and music performer, organizer
and manager of a multi-media group
“AliceInWonderband”. He plays (and teaches)
several instruments: percussions, violin and
folk instruments. With Ana Dinjaški he leads
workshops „Body as Instrument“, that include
performing technique of body music (body
percussion and singing), as well as diverse
theatre exercises. They worked with children,
youth, adults, choirs and elders.
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EPIC Хорска журка
Запевајмо поп, диско и рок музику уз добру
забаву. Ако волиш енергичне песме (али и
неке кул баладе), ово је атеље за тебе. Дођи
на журку и буди део који грува.
трајање: 3 дана
за: младе:
узраст 14-26
(Овај атеље је отказан)
Дуња Хузјан (Србија)
је хорски певач и диригент, музички
педагог и балетски корепетитор. Похађала
је бројне хорске и диригентске радионице
на фестивалима као што је Европа
Кантат и била члан више аматерских
и професионалних хорова из земље и
иностранства (Eurochoir, Revoice, CHOREOS…).
Радила је као руководилац неколико хорова
различитих типова и узрасних група – од
дечјих до хорова одраслих. У раду са хором
труди се да споји разиграност и прецизност,
мотивисана жељом да пренесе радост
певања и лепоту хорске музике. Уметнички
је руководилац женског вокалног састава
Рес миранда и Мешовитог хора Словенаца
„Кредарица“.
Маја Дринчић (Србија)
Маја Дринчић професор музичке културе
и диригент хора и оркестра у Гимназији
Светозар Марковић у Новом Саду . Водила
је више дечијих хорова у новосадским
основним школама , основала оркестар у
основној школи Ђорђе Натошевић са којим
је освојила највиша места на републичким
такмичењима. Као диригент водила је
градски и дечији хор у Врбасу. Од 2007.
године је диригент КУД-а “Кобзар“ у Новом
Саду. Са хором и оркестром Гимназије
Светозар Марковић наступа у оквиру бројних
градских манифестација, хумантарних
концерата и од оснивања Српске хорске
асоцијације учествује у Омладинском
хорском фестивалу.
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EPIC Choral Party
Let’s sing pop, disco, rock music while having
fun. If you like high energy songs (but also
some cool ballads) this atelier is the right place
for you. Join the party and get into the groove.
length: 3 days
for: youth
age: 14-26
(This atelier is cancelled)
Dunja Huzjan (RS)
is a singer, choir director, music teacher and
ballet accompanist. She took part in numerous
singing and conducting workshops at festivals
such as Europa Cantat, joined EuroChoir three
times, and has been a singer in various amateur
and professional choirs both international and
local (CHOREOS, Revoice…). She has directed
several choirs and vocal groups covering
different age groups, from children’s to adults’
choirs. In her work she is trying to combine
playfulness with precision, while hoping to pass
the joy of singing and beauty of choral music
onto singers. She is the music director of female
vocal ensemble Res miranda, the conductor of
Slovenian Society Mixed choir “Kredarica”.
Maja Drinčić (RS)
Maja Drinčić, professor of music culture and
conductor of the choir and orchestra at the
Svetozar Marković High School in Novi Sad.
She led several children’s choirs in Novi Sad
elementary schools, founded an orchestra in
the elementary school Djordje Natosevic, with
which she won the highest places in national
competitions. As a conductor, she led the city
and children’s choir in Vrbas. Since 2007, she
has been the conductor of KUD “Kobzar” in
Novi Sad. With the choir and orchestra of the
Gymnasium Svetozar Markovic, she performs
within numerous city events, humanitarian
concerts, and since the founding of the Serbian
Choir Association, she has participated in the
Youth Choir Festival.

B2

Даме певају
Атеље за жене свих генерација. За оне које
смеју да се смеју (и понекад пусте сузу),
креирајући музику са инспиративном и
енергичном диригенткињом. Традиционална
музика, нове партитуре, узбудљиви
аранжмани.
трајање: 3 дана
за: женски
узраст: 18+
(Овај атеље је отказан)
Драгана Јовановић (Србија)
је професор на Факултету музичке уметности
у Београду и диригент прослављеног
женског хора Collegium Musicum. Осим
богате диригентске каријере, она је аутор
и више интермедијалних пројеката и
зборника „Антологија српске музике за
дечје и женске хорове композитора друге
половине 19. и прве половине 20. века“,
као и више радова, семинара и радионица
из области диригентске интерпретације и
хорског певања. Последњих годину дана
анагажована је и као диригент Оркестра
Министарства унутрашњих послова
Републике Србије са којим је остварила више
концерата у земљи и турнеју у Дубаију.
Бранислава Стефановић (Србија)
Редитељ (позориште, звук и видео),
професор на Факултету драмских уметности
у Београду, департман за позоришну и
радијску режију. Оснивач је Студентске
награде Радио Београда за допринос
креативној радијској режији. Активиста у
области субверзивног театра, алтернативног
театра, са преко 50 професионалних
позоришних продукција. Аутор и/или
редитељ 50 радио драма, ТВ филма „Мој
глас“ и истоимене звучне радионице у
кооперацији ФДУ и Дневне болнице за
ментално здравље у Београду.

Singing Ladies
An atelier for women of all generations. For
those who dare to smile (and sometimes shed
a tear) while creating music with an inspiring
and energetic conductor. Traditional music, new
scores, exciting arrangements.
length: 3 days
for: female
age: 18+
(This atelier is cancelled)
Dragana Jovanović (RS)
is a professor at the Faculty of Music Art in
Belgrade and conductor of the renowned
female/girls’ choir Collegium Musicum. Apart
from the rich conductor’s career, she is the
author of several intermedia projects and the
„Anthology of Serbian music for children’s and
women’s choirs by composers of the second half
of the 19th and first half of the 20th century“,
as well as essays, seminars and workshops
in the field of conducting interpretation and
choral singing. For the last year, she has been
engaged as the conductor of the Orchestra of
the Ministry of Internal Affairs of the Republic
of Serbia, with which she has given several
concerts in the country and a tour to Dubai.
Branislava Stefanović (RS)
Director [theatre, sound & video], a teaching
professor [sound directing] at Faculty of Drama
Arts in Belgrade, Department of Theatre and
Radio Directing. Founder of Radio Belgrade
Student prize for the contribution of creative
radio directing. An activist in subversive
theatre, alternative theatre, with over twenty
professional theatre productions. Author and/
or director of 50 radio dramas, the TV movie
‘My Voice’ and the eponymous sound workshop
realised in cooperation FDU and Day Hospital
Institute for Mental Health in Belgrade.
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Рингишпил музичких стилова
Како за три дана да научите да певате
хорске композиције различитих музичких
стилова? Научићете ако дођете у овај атеље,
намењен онима који имају хорско искуство и
познају ноте, али и онима са мање музичког
знања. Пођите на пут кроз стилове, па и до
концертног подијума, са диригентом који
говори и традиционалним и иновативним
музичким језиком.
четвртак: 21. јули у 15.00
за: женски
узраст: за све
Сашо Татарчевски (Македонија)
је диригент и професор дириговања
на Факултету музичке уметности у
Скопљу, руководи камерним оркестром и
хором Факултета, као и Женским хором
Омладинског културног центра из Скопља.
Са професионалним хором Про Арс, чији
је оснивач, и симфонијским оркестром
студија F.A.M.E`S снимио је бројне записе за
високобуџетне филмове, серије и едукативне
програме. Наступао је у скоро свим
европским земљама, добитник је бројних
награда и редовни члан многих жирија.
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(поподневна сесија)
(afternoon session)

Carousel of Music Styles
How to learn, in only 3 days, to sing choral
compositions from diverse music styles? You
can do that if you join this atelier, aimed to
those with choir experience and are good sightreaders, but also to those with less musical
knowledge. On the road and on the stage with
conductor who speaks both traditional and
innovative music language.
Thursday, 21 July at 15.00
for: female
age: open
Sasho Tatarchevski (MK)
Is conductor and professor of conducting at the
Faculty of Music Art in Skoplje, leads chamber
orchestra and choir of the Faculty as well as
Female (Girls’) Choir of the Youth Cultural
Centre in Skoplje. With professional choir Pro
Ars, that he founded, and symphony orchestra
F.A.M.E’S he recorded numerous soundtracks
for high-budget movies, serials and educational
programmes. He performed in almost all
European countries, received many awards and
is a regular member of many juries.

...

...

(2-дневни викенд атеље)
(2-days weekend atelier)

Пирати са Дунава
Подигни сидро! Хајде да отпловимо!
„Преко седам мора и седам гора“…почиње
бајка овог атељеа, музичка пловидба пуна
изненађења, авантура и жеље за откривањем
новог хоризонта. Ако сте морепловац у души
пробудите Одисеја у вама, замислите да је
сцена палуба брода на којој када је ведра
ноћ и пун месец видите звезде и певате им
мушки снажно и нежно о љубави, слободи,
чежњи, судбини…Подесите свој компас на
изазов, нека песма буде снажан ветар у
једрима нове пустоловине. Ууупс…жена на
броду! Не будите сујеверни – то је срећа!
петак-субота, 22.-23. јули
завршни наступ: субота, 23. јули
за: мушки
узраст: за све
Зорица Козловачки (Србија)
је диригент и музички педагог, руководилац
неколико хорова и вокалних ансамбала
(Омладински мешовити хор, Женски хор и
етно група „Јосиф Маринковић“), оснивач
је и диригент Мешовитог хора и Мушке
вокалне групе „Паноника“ и активно пева у
Вокалном квартету „Вита Бревис“. Са својим
хоровима наступала је и освојила признања
на престижним хорским фестивалима и
такмичењима у земљи и иностранству.
Позната је као инспиративна, енергична и
посвећена диригенткиња која шири страст
према заједничком и хорском певању.
The Danube Pira

B4

The Danube Pirates
Raise the Anchor! Let’s Sail Away!
“Beyond seven lands and seven seas”… is the
beginning of this atelier’s fairy tale; a musical
voyage full of surprises, adventures and desires
to discover a new horizon. If you are a sailor in
your soul, awaken the Odyssey in you, imagine
that the scene is the deck of a ship where when
it is clear night and full moon you see the stars
and sing to them manly strong and tenderly
about love, freedom, longing, destiny… Set your
compass to challenge, let our song be a strong
wind in the sails of a new adventure. Oops…
woman on board! Don’t be superstitious – it’s
luck!
Fri – Sat, 22 – 23 July
final performance: on Sat, 23 July
for: male age: open
Zorica Kozlovački (RS)
is conductor and music teacher, leader of
several choirs and vocal ensembles (Youth
mixed choir, Female choir and ethno group
„Josif Marinković“), founder and conductor
of the Mixed choir and Male vocal group
„Pannonica“ and an active singer in the Vocal
Quartet “Vita Brevis”. With her choirs she has
performed and won awards at prestigious
national and international choir festivals and
competitions. She is known as an inspiring,
energetic and dedicated choir leader who
shares passion for collective and choral singing.
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Магија музике из Израела
На репертоару овог атељеа биће претежно
израелска музика. Израелско певање је
карактеристично по лепим мелодијама,
понекад меланхоличним, а понекад
ритмичним са етничким и народним плесним
утицајима. Утицаји на израелску музику су
из Библије, из традиционалног јеврејског
певања и из јединственог начина живота у
Израелу, љубави према природи, радости
живота, уз ратну тугу и бол. Као земља
имиграната из целог света, те различите
културе донеле су са собом разне утицаје
на израелску музику; певање је свестрано и
саставни је део наших живота.
трајање: 3 дана
за: мешовити
узраст: за све
(Овај атеље је отказан)
Наоми Фаран (Израел)
Наоми Фаран је оснивач и диригент хора
„Моран“ од његовог оснивања.
Дириговала је најбољим израелским
оркестрима, води мастеркласе широм света
и члан је интернационалних жирија.Њена
визија је изражена кроз успешне резултате:
пет генерација хорова је образовала у
хорској музици; спојила је врхунско хорско
извођаштво са друштвеним ангажовањем;
водила друге пројекте са циљем
промовисања мира.
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Magic of Music from Israel
The repertoire of this atelier will be mostly
Israeli music. Israeli singing is characteristic
for beautiful melodies, sometimes melancholic
and sometimes rhythmic with ethnic and folk
dance influences. The influences on Israeli
music are from the Bible, from traditional
Jewish singing and from the unique way of
life in Israel, love of nature, the joy of life,
along with war bereavement and pain. Being a
country of immigrants from all over the world,
those different cultures brought with them a
variety of influences on Israeli music; singing is
versatile and is an integral part of our lives.
length: 3 days
for: mixed
age: open
(This atelier is cancelled)
Naomi Faran (IL)
is conductor and founder of the Moran Choirs.
She performed with the best Israeli orchestras,
lead masterclasses throught the world and is
a member of international juries. Her vision
is expressed through successful results: Five
generations of choirs are educated in choral
music; combining musical excellence with
community involvement; other projects aimed
to promote peace.

B6

Мокрањац и његови учитељи
Зашто је Стеван Стојановић МОКРАЊАЦ био и
остао један од најзначајних и најизвођенијих
композитора нашег поднебља? Од кога је учио,
ко му је био узор и звук чијих композиција му
је био у ушима док је компоновао Руковети
и Литургију? Хајде да га замислимо и чујемо
заједно са његовим учитељима, нпр. с Јозефом
Рајнбергером.

Mokranjac and His Teachers
Why is Stevan Stojanović MOKRANJAC still
among the most important and most performed
composers in Serbia and the region? Who were
his models, the sound of whose compositions
was in his ears when he composed his famous
Garlands and Liturgy? Let’s experience
him together with his teachers, eg. Josef
Rheinberger.

трајање: 3 дана
за: мешовити
узраст: за све
(Овај атеље је отказан)

length: 3 days
for: mixed
age: open
(This atelier is cancelled)

Игор Маринковић (Швајцарска)
је певач, концертни извођач, вокални педагог
и диригент. Током студија дириговања у
Швајцарској, он фокус свог извођаштва ставља
на музику позног роматизма, модерне и 20.
века. Поред православног црквеног хора,
води Мешовити хор у Лиесталу, Женски хор
у Винтертуру, као и Госпел хор у Ешенбаху.
Сарађује редовно као гост диригент у више
професионалних ансамбала на извођењу
модерне музике.Magic of Music from Israel

Igor Marinković (CH)
Is a singer, a concert performer, vocal coach and
conductor. During his studies in conducting,
he focused on the music of late romanticism,
modernism and XX century. He conducts and
leads an Orthodox church choir, a Mixed,
Female and a Gospel choir. He collaborates
regularly as a guest conductor in several
professional ensembles in performances of
contemporary music.
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Италијанскa фешта
Овакву понуду је лако прихватити: извођење
италијанске хорске музике од ренесансе до
савременог доба. Придружите се и упознајте
Италију и њена дивна уметничка/музичка
дела.
Датум: среда 20. јули у 16.30
за: мешовити
узраст: за све
Енрико Миарома (Италија)
је активан пијаниста и диригент, који је
одржао око 900 концерата широм Европе,
у Украјини и Тајвану. Добитник је неколико
националних и интернационалних признања,
које је освојио као пијаниста, композитор
и хорски дириигент. Његова дела за хор
изводе неки од најбољих италијанских
и европских хорова и објављена су у
ECSchirmer и Galaxy Music (САД).
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(поподневна сесија)
(afternoon session)

Festa Italiana
This is an offer easy to accept: performing
Italian choral music from renaissance to
contemporary days. Join in and meet Italy and
it’s wonderful works of art/music!
New date: Wed 20 July at 16.30
for: mixed
age: open
Enrico Miaroma (IT)
Active as a pianist and a choral director, he has
given about 900 concerts throughout Europe,
in Ukraine and Taiwan. He won several awards
in national and international competitions: as
pianist, as a composer and as a choral director.
His choral works are performed by some of
the best Italian and European choirs and are
published by ECSchirmer and Galaxy Music
(USA).

...

...

(поподневна сесија)
(afternoon session)

B8

Мистерија бугарских гласова
Бугарске народне песме су одувек
изазивале невероватно интересовање
својим мелодијама и ритмовима. Хорски
студио за бугарски фолклор ће представити
оригиналне народне песме, које су за хор
аранжирали чувени бугарски композитори.
Упознаћете с са специфичностима
фолклорних регија и песмама типичнима за
бугарску фолклорну традицију.

Mystery of Bulgarian Voices
Bulgarian folk songs have always aroused
incredible interest with their melodies and
rhythms. The choir studio for Bulgarian folklore
will present original folk songs, arranged for
choir by famous Bulgarian composers. The
participants will get acquainted with certain
specifics of the folklore regions in Bulgaria.
Songs emblematic of Bulgarian folklore will
also be studied.

Среда, 20. јули у 15.00
за: женски
узраст: за све

Wednesday, 20 July at 15.00
for: female
age: open

Костадин Бураџиев (Бугарска)
је диригент Националног ансамбла за
народну музику и плесове „Добруџа“ из
Добруџе. Са овим ансамблом одржао је
преко 1000 концерата широм Европе и Азије.
Снимао је за бројне Радио-телевизије и
издао укупно шест компакт дискова. Од 1998.
предаје дириговање (за народне хорове и
народне орекстре) на Академији у Пловдиву.
Од 2001. године је диригент Академског
народног хора, са којим је одржао и снимио
значајан број наступа. Добитник је бројних
националних и међународних признања,
а такође истраживач фолклора Бугарске и
приређивач неколико монографија.

Kostadin Buradžiev (BG)
is the conductor of the State Ensemble for Folk
Songs and Dances “Dobridja” Dobrich. With
the ensemble he has given over 1000 concerts
in Europe and Asia. He has made numerous
recordings and released with the ensemble
6 CDs. Since 1998 he has been a lecturer in
conducting (folk choir and folk orchestra) at
the Academy in Plovdiv. Since 2001 he has
been the conductor of the Academic Folk
Choir, with which he has performed numerous
concerts and recorded on CDs. For his creative
activity he has won a number of national and
international awards. He is also a researcher
of the folklore of Bulgaria and has published
several monographs.
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(2-дневни викенд атеље)
(2-days weekend atelier)

Под сјајем звезда – Евергрини
Евергрин хитови у новим хорским
аранжманима (које је урадио сам диригент).
Песме из разних крајева и разних епоха
домаће и стране популарне музике пренеће
нас у нека прохујала времена. Песме које се
препознају, уз осећај блискости.

Under the Starlight – Evergreens
Evergreens in new choral arrangements (done
by the conductor). Songs from different countries
and styles of popular music, regional and
international, will take us to some past times.
Songs that we all recognize with a feeling of
closeness.

трајање: петак-субота, 22.-23. јули
завршни наступ: субота, 23. јули
за: мешовити
узраст: за све

length: 2 days, 22/23 July
final performance: 23 July
for: mixed
age: open

Ђорђе Перовић (Србија)
је диригент, вокални педагог и музички
аранжер. Водио је велик број београдских
камерних хорова, а већ дуги низ година води
студентски хор Фармацеутског факултета
,,Расковник“ , као и мешовити хор ,,Краљ
Петар I“ . У првим годинама уметничког рада
бавио се духовном музиком и класичним
репертоарима, да би постепено прешао у
сферу евергрин, џез и популарне музике. Бави
се дуго година аранжирањем евергрин музике
за хорске ансамбле и џез бенд,а тај свој рад је
заокружио издавањем капиталне збирке од 68
хорских аранжмана домаће и стране евергрин
популарне музике 2021. године.

Djordje Perović (RS)
is a conductor, vocal coach and music arranger.
He was the leader of numerous chamber choirs
in Belgrade. For the last couple of years, he’s
conduced the students’ choir of the Facutly of
Pharmacy “Raskovnik” as well as the mixed choir
“King Peter I”. At the beginning of his artistic
work he performed sacred music and classical
repertoire, then gradually transferred into
evergreen, jazz and popular music. For many
years he has been working on the arrangements
of evergreen music for choral ensembles and jazz
bands. In 2021 he published a large collection
of 68 choral arrangements of popular evergreen
music.
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(2-дневни атеље са поподневном сесијом)
(2-days atelier with afternoon session)

B10

Оперска сцена
Дођите и запевајте неке од најпознатијих
оперских хорова, из опера разних
композитора и са разних поднебља. Будите
на сцени, уместо у публици. Певајте оно што
сте само слушали.

Opera Stage
Come and sing some of the most famous opera
choirs from different composers and from
different countries. Be on stage, instead of
being in the audience. Sing what you were just
listening until now.

трајање: 2 дана, 20. – 21. јули
завршна сесија: четвртак, 21. јули у 16.30
за: мешовити
узраст: за све

length: 2 days, 20/21 July
final session: Thursday, 21 July at 16.30
for: mixed
age: open

Дарио Вучић (Босна и Херцеговина)
је диригент Опере Народног позоришта
у Сарајеву. Шеф је Одсека за дириговање
Музичке академије Универзитета у Сарајеву.
Дириговао је многим оркестрима, био је
оргуљаш сарајевске Катедрале и основао
камерни оркестар и трио. Бави се и
компоновањем и у том домену је објавио
ауторску збирку соло песама.

Dario Vučić (BiH)
is conductor at the Opera of the National
Theatre in Sarajevo. He is the head of the
Department for Conducting at the Music
Academy of the University in Sarajevo. He
conducted many orchestras, played organ in
the Sarajevo Cathedral church and founded
a chamber orchestra and a trio. He is also a
composer and in that domain he published a
collection of songs.
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Певајмо! Музичко путовање од Шпаније до
Јужне Америке
Овај атеље нуди колаж шпанске музике,
стваране под окриљем две супртоне
географске културе – арапске и кубанске.
Осетите ту егзотичну музику и заводљиве
ритмове разних латино-америчких плесова!
Хајде да истражујемо, уживамо певајући
(а можда и плешући) самбу, маракату,
милонге и хабанере! Јесте ли спремни за ово
узбудљиво путовање? Cantemos! Запевајмо!
трајање: 3 дана, 20./ 21./ 22. јули
завршни наступ: петак, 22. јули
за: мешовити
узраст: за све
Ћавиер Гарсија Кардона
(Шпанија/Каталонија)
диригент, пијаниста и композитор. Водећи
је диригент хора Cor Tessàlia и вокалне
групе Quòdlibet Grup Coral. Један је од
оснивача и руководилаца хора Revoice
International Vocal Ensemble. Од самих
почетака у каријери, учествовао је у
различитим организационим и промотивним
активностима у вези са хорским
дешавањима. Био је члан уметничког одбора
Асоцијације каталонских омладинских
хорова, а тренутно је члан Асоцијације
шпанских хорских диригената / AEDCORO.
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Cantemos! A musical trip
from Spain to South America
This atelier offers a collage of Spanish music
influenced by two opposite geographical
cultures such as Arabic and Cuban. Get a taste
of the exotic music and catchy rhythms from
different Latin American dances! Let’s discover,
enjoy (and maybe dance!) Samba, Maracatú,
Milonga or Habaner! Ready for this exciting
trip? Cantemos!
length: 3 days, 20/21/22 July
final performance: Friday, 22nd July
for: mixed
age: open
Xavier Garcia Cardona (ES/Catalonia)
is a conductor, pianist and composer. He is the
main conductor of Cor Tessàlia and Quòdlibet
Grup Coral. He is one of the founders and
co-conductor of Revoice International Vocal
Ensemble. He is always involved in organizing
and promoting choral events; he has been
a member of the artistic committee of the
Catalan Youth Choirs Association and is
currently an active member of AEDCORO, the
Spanish Association of choral conductors.

B12

Рана музика са историјским инструментима
Учествујте у извођењу ране музике –
ренесансе и барока – на аутентичан начин,
кроз историјски информисано тумачење
неких од најлепших дела те музичке епохе.
трајање: 4 дана
за: мешовити
узраст: за све
(Овај атеље је отказан)
Предраг Госта, (САД, Србија)
Диригент, баритон и чембалиста Предраг
Госта је признат као највећи специјалиста за
барокну музику код нас; Уметнички директор
ансамбла „Њу Тринити Барок“ и београдског
Фестивала ране музике на историјским
инструментима, оснивач Београдске Барокне
Академије и Нове Београдске Опере, те
главни диригент Симфонијског оркестра
„Макрис“ и Гвинет балет-театра у Атланти,
САД.

Early Music with Historical Instruments
Take part in this performance of early music –
from renaissance and baroque – in authentic
manner, through historically informed
interpretation of some of the most beautiful
works of that music period.
length: 4 days
for: mixed
age: open
(This atelier is cancelled)
Predrag Gosta (USA, Serbia)
Conductor, harpsichorist and baritone, Predrag
Gosta has been recognized as the best
Baroque music specialists in our country. He
is the artistic director of the ensemble “New
Trinity Baroque” and the Belgrade Early Music
Festival on period instruments; the founder of
the Makris Symphony Orchestra and the New
Belgrade Opera; as well as the chief conductor
of the Gwinnett Ballet Theatre in Atlanta, USA.
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Боб Чилкот: Мала џез миса
Мала, али богата узбудљивим музичким
идејама: „Чилкот је успешно објединио две
врло различите традиције – латинску мису и
џез идиом – на тако изражајан и неусиљен
начин“ (Џон Боден)

Bob Chilcott: A Little Jazz Mass
Little but rich of exciting musical ideas:
“Chilcott has successfully brought together two
very diverse traditions – the Latin mass and the
jazz idiom – in such an expressive and entirely
unforced way” (John Bawden)

трајање: 3 дана, 20./ 21./ 22. јули
завршни наступ: петак, 22. јули
за: женски ССА
узраст: 15 – 40

length: 3 days, 20/21/22 July
final performance: Friday, 22 July
for: female SSA
age: 15 – 40

Јероен Бекерс (Белгија)
је виолиста и диригент посебно посвећен
дечјим и омладинским хоровима. Добитник
је неколико првих награда са својим
хоровима и често гостује као диригент и вођа
радионице. Потпредседник је Фламанске
Федерације Омладинских хорова и Члан
Одбора Европске хорске асоцијације.

Jeroen Beckers (BE)
is a violist and conductor especially dedicated
to children and youth choirs.
He received several first prizes with his choirs
and is often invited as a guest conductor
and workshop leader. He is a vice-president
of the Flemish Federation for Young Choirs
and Boardmember of the European Choral
Association.
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Хорски театар
Иновативне методе постављања класичног
хорског концерта у оквире сценских
уметности и његово развијање у форми
хорског театра.
трајање: 3 дана
за: мешовити
узраст: 15 – 30
(Овај атеље је отказан)
Стефан Лутерман (Немачка)
је диригент и црквени оргуљаш, веома
тражени солиста који је наступао на
бројним реситалима широм света. Велика
дискографија и бројни снимци приказују
његову компетенцију у разним музичким
стиловима, радозналост у откривању
загубљених дела али и савремене музике.
Диригент је неколико различитих ансамбала,
а посебно је посвећен младој генерацији
певача. Последњих година интензивно се
бави хором у покрету, што је довело до
оснивања КОРЕОС-а, првог ансамбла те врсте
у свету.

Staging the Concert
Innovative methods of staging a classical choir
concert and developing it as a form of choral
theatre.
length: 3 days
for: mixed
age: 15 – 30
(This atelier is cancelled)
Stephan Lutermann (DE)
Is a conductor and church organist, a
highly sought-after soloist that has played
numerous recitals throughout the world. His
large discography and numerous recordings
display music style competence and curiosity
in exploring lost works and contemporary
music. He conducts different ensembles
and is especially dedicated to the younger
generation of choral singers. In recent years he
is intensely dealing with the subject of choir
and movement, which led to the foundation
of CHOREOS – the first ensemble of its kind
worldwide.
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Да ли сте спремни за даНСинг?
Хајде да истражујемо заједно форму
мјузикла и његову моћну палету израза, кроз
певање, сценски покрет и глуму. Сцена је
ваша!
трајање: 4 дана, 20./ 21./ 22./ 23. јули
завршни наступ: субота, 23. јули
за: женски
узраст: до 40
Дуња Деурић (Србија)
је диригент и уметнички руководилац
Мешовитог хора АКУД УНС ,,Соња
Маринковић“ затим као професор певања
у „Академији забаве и уметности О&М’ и
сарадник на Музичкој академији у Новом
Саду, на катедри за Музичку педагогију.
Фокус њених интересовања у највећој
мери окренут је ка хорском стваралаштву
и вокалној педагогији. Сарађивала је
са великим бројем професионалних и
аматерских ансамбала и усавршавала
се на стручним семинарима у земљи и
иностранству. Добитник је бројних награда
за своје дириговање и наступе са хором.
Миа Инић (Србија)
је плесни педагог и кореограф, стручњак
у области савременог и креативног плеса
и плесне импровизације. Као члан ДАНС
ансамбла активно учествује у креирању и
извођењу свих плесних пројеката, бави се
развојем едукативних и културних програма
за децу и младе, а као кореограф „Академије
забаве и уметности О&М“ у Новом Саду
учествовала је у реализацији светских и
ауторских мјузикала попут „Ени‘‘, „Петар
Пан‘‘, „Сав тај шоу‘‘, „На стакленим ногама”.
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Are You Ready for DaNSing?
Let’s explore together the power of Musical
theatre, and its wide array of expressions,
through singing, body movement and acting.
The stage is yours!
length: 4 days, 20/21/22/23 July
final performance: Saturday, 23 July
for: female
age: up to 40
Dunja Deurić (RS)
is the conductor and artistic director of the
Mixed choir „Sonja Marinković“ at the Academic
Cultural Society of the University of Novi Sad,
vocal and singing coach at the “Academy of
Fun and Arts O&M“ and a teaching assistant
at the Music Academy in Novi Sad at the
department for Musical pedagogy. The main
focus of her interests is on choral creativity
and vocal pedagogy. She has collaborated with
various professional and amateur ensembles
and improved her knowledge and skills at
special seminars and workshops in country and
abroad. She received numerous awards for her
conducting and choral performances.
Mia Inić (RS)
is a dance teacher and choreographer, an
expert in contemporary and creative dance and
dance-performance improvisation. As a member
of DANS ensemble she actively participates in
creating and performing projects, developes
educational and cultural programmes for
children and youth and as a choreographer at
the “Academy of fun and arts O&M” in Novi
Sad, she participated in world famous and
original musicals such as “Annie”, “Peter Pan”,
“All that show”, “On glass feet”.

C4

Покрени свој глас
У овом атељеу ћете искусити како ваше
тело може да подржи ваше певање. То ће
олакшати певање и донети много забаве.
Квалитет музике ћете продубити полазећи
са тачке гледишта покрета. Спремите се да
уживате у музици свим чулима и покрените
своје тело.

Move Your Voice
In this atelier you will experience how your
body can support your singing. It will make it
easier to sing and so much more fun. You will
deepen the quality of music by starting from
the movement point of view. Get ready to enjoy
music with all your senses and get your body
into action.

трајање: 4 дана
за: мешовити
узраст: 18-40
(Овај атеље је отказан)

length: 4 days
for: mixed
age: 18-40
(This atelier is cancelled)

Панда ван Проздеј (Холандија)
као кореограф и руководилац атељеа
учествује на многобројним европским
фестивалима (Европа Кантат и други). Током
13 година рада створила је сопствени метод/
филозофију „Глас и Стас“. Такав начин рада
је у основи подршка гласу кроз стварање
добре физичке освешћености и начин како
да покрет допринесе квалитету певања.
Води радионице и мастеркласе широм света
и креира кореографије за наступе многих
хорова.

Panda van Proosdij (NL)
European festivals as teacher/atelier leader:
(Europa Cantat and other).
Panda has been working on her method /
philosophy “Voice & Physique” for thirteen
years now. This way of working is about
supporting the voice by creating a good
physical awareness and a way to let movement
contribute to the quality of singing. She gives
workshops and masterclasses all over the world
and creates choireography for different choirs
and their events.
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Звуци са Севера
Узбудљиво путовање на Север Европе.
Доживите различите музичке боје северних
земаља, богату традицију и наслеђе
народних напева, али и изванредне
савремене композиције за хор.

Nordic Sounds
An exciting journey to the North of Europe.
Experience diversity in musical colours of
the Nordic countries, a rich tradition and
heritage of folk tunes, as well as extraordinary
contemporary compositions for choir.

трајање: 4 дана, 20./ 21./ 22./ 23. јули
завршни наступ: субота, 23. јули
за: мешовити
узраст: за све

length: 4 days, 20/21/22/23 July
final performance: Saturday, 23rd July
for: mixed
age: open

Мико Сидороф (Финска)
је хорски диригент и композитор из
Хелсинкија, Финска. Компоновао је
многобројна дела за различите хорове
и више пута је дириговао премијерна
извођења. Тренутно живи у Манхајму и
Кобургу у Немачкој, где је запослен као
руководилац хора опере. Сидороф је
уметнички руководилац камерног хора
„Кризостомос“ који је основао 2003. године.
Рад хора усмерен је ка извођењу савремене
финске православне духовне музике и
броји много наступа, често са премијерним
извођењима хорских дела. Током 2016.
и 2018. године радио је као гостујући
диригент „Еуро“ хора. Однедавно је предавач
хорског дириговања на „Бундесакадемији“ у
Немачкој.

Mikko Sidoroff (FI)
is a choral conductor and composer from
Helsinki, Finland. Sidoroff has composed
numerous pieces for different choirs and
conducted many first performances. He
currently resides in Mannheim and Coburg,
Germany, where he works as opera chorus
master. Sidoroff is also the artistic director
of the Krysostomos Chamber Choir, which
he founded in 2003. The choir specialises in
contemporary Finnish orthodox church music,
frequently commissioning and premiering
new works. In 2016 and 2018, he worked as
guest conductor with the EuroChoir. He has
also recently taught choral conducting at the
Bundesakademie in Germany.
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Звучни мозаик
Чилкот, Хоган, Свиридов, Голованов.
Џез, госпел, духовна музика.
Придружите се и доживите мозаик звукова.

Sound Mosaic
Chilcott, Hogan, Sviridov, Golovanov.
Jazz, gospel, sacred music.
Join in and experience a mosaic of sounds.

трајање: 4 дана
за: мешовити
узраст: за све
(Овај атеље је отказан)

length: 4 days
for: mixed
age: open
(This atelier is cancelled)

Божидар Црњански (Србија)
је стални диригент Мешовитог хора
студената Академије уметности у Новом
Саду и професор на Катедри за дириговање.
Оснивач је и уметнички руководилац
Новосадског камерног хора, са којим
остварује успехе на међународној сцени.
Руководилац је и познатог мушког вокалног
састава Св. Серафим Саровски. Први је и
једини диригент из Србије који је кроз рад
и концерте, сарађивао са Еврохором (AGEC,
Belgium) ансамблом младих и талентованих
певача из свих земаља Европе. Члан је
домаћих и интернационалних хорских
жирија.

Božidar Crnjanski (RS)
is conductor of the Mixed students’ choir at the
Music Academy in Novi Sad and an associate
professor at the Department of conducting. He
is the founder and artistic director of the Novi
Sad Chamber Choir, with which he achieved
considerable international success. He is
also the leader of the renowned male vocal
ensemble St Seraphim of Sarov. He is the first
and only Serbian conductor to collaborate
with Euro Choir (AGEC, Belgium), the ensemble
composed of talented young singers from all
over Europe. He is a member of both domestic
and international choral juries.
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Руска православна духовна музика
Величанствен и раскошан хорски звук
симфонизоване хорске партитуре, топла
једноставност манастирског напева у хорској
обради или древни напев у савременом
руху…појање или хорско певање духовних
композиција може да нас поведе у најдубље
и најузвишеније аспекте вере.

Russian Orthodox Sacred Music
Magnificent and lavishing choral sound of a
symphonized choral score, warm simplicity of
a monastic chant in choral arrangement or an
ancient chant in contemporary robe…chanting
or choral singing of sacred compositions can
take us to the most profound and elevating
aspects of faith.

трајање: 3 дана, 20./ 21./ 22. јули
завршни наступ: петак, 22. јули
за: мешовити
узраст: за све

length: 3 days, 20/21/22 July
final performance: Fri, 22 July at 16.00
for: mixed
age: open

Ирина Богданович (Пољска)
је диригент, пијаниста, композитор и
уметнички директор Академског хора
Универзитета у Варшави. Поред рада
на акапела музици, остварује значајне
уметничке пројекте сарађујући са
најистакнутијим пољским инструменталним
ансамблима. Цењена на бројним домаћим и
међународним фестивалима и такмичењима,
позивана је да води радионице и учествује у
тематским конференцијама, како у Пољској,
тако и у иностранству. Оно што је највише
занима у свету музике је обликовање
мелодије и експресивно извођење великих
дела, која су понекад утонула у заборав.

Irina Bogdanovich (PL)
is a conductor, pianist, composer and artistic
director of the Academic Choir of the University
of Warsaw. In addition to working on a cappella
music she carries out immense artistic projects
collaborating with the most outstanding
Polish instrumental ensembles. Appreciated
at numerous national and international
festivals and competitions, she has been
invited to conduct workshops and participate
in thematic conferences, both in Poland and
abroad. What interests her most in the world
of music is shaping the melody and expressive
performance of great pieces, those that are
sometimes sunk into oblivion.
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O Фортуна!
Учествујте у извођењу хорова из кантате
„Кармина Бурана“ Карла Орфа, ако сте
искусан хорски певач и припремили сте се,
али и ако немате искуства и не познајете
добро ово дело. Хајде да заједно певамо о
срећи, нестабилној и превртљивој, али и о
чистој радости пролећа и младости!

O Fortuna!
Join in the performance of choruses from Carl
Orff’s cantata Carmina Burana, if you are an
experienced and well-prepared choral singer,
but also if you do not have experience and do
not know this music well. Let’s sing together
about Fortuna, unstable and capricious, but
also about pure joy of spring and youth!

трајање: 4 дана
за: мешовити
узраст: за све
(Овај атеље је отказан)

length: 4 days
for: mixed
age: open
(This atelier is cancelled)

Бојан Суђић (Србија)
је водеће диригентско име у српској музици
данас, диригент Симфонијског оркестра и
Хора РТС и редовни професор дириговања
на Факултету музичке уметности у Београду.
Своју професионалну каријеру изградио је
на изузетно сложеном и богатом репертоару
симфонијске, хорске, оперске и балетске
музике, те концертима на којима је на сцени
окупио и преко пет стотина извођача, као и
по концертима које је одржао пред изузетно
великим аудиторијумом од преко десет
хиљада људи, са циљем да се уметничка
музика приближи широкој публици.

Bojan Suđić (RS)
is the most distinguished Serbian conductor
today, conductor of the Symphony Orchestra
and Choir of Serbian Radio Television and
professor of conducting at the Faculty of
Music in Belgrade. His professional career was
built upon a complex and rich repertoire of
symphonic, choral, opera and ballet music,
conducting concerts that number more than
five hundred performers, as well as concerts in
front of large audiences, some exceeding ten
thousand people, with the aim of presenting
classical music to broader audiences.
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ПОСЕБАН ПРОГРАМ
NEW

Дечји хор
трајање: 3 дана, 21-23. јула
завршни наступ: субота, 23. јули поподне
узраст: 8 – 15 година

Children’s Choir
length: 3 days, 21-23 July
final performance: Saturday, 23 July afternoon
age: 8 – 15 years

Енрико Миарома (Италија)
је активан пијаниста и диригент, који је
одржао око 900 концерата широм Европе,
у Украјини и Тајвану. Добитник је неколико
националних и интернационалних признања,
које је освојио као пијаниста, композитор и
хорски диригент. Његова дела за хор изводе
неки од најбољих италијанских и европских
хорова и објављена су у ECSchirmer и Galaxy
Music (САД).

Enrico Miaroma (IT)
Active as a pianist and a choral director, he has
given about 900 concerts throughout Europe,
in Ukraine and Taiwan. He won several awards
in national and international competitions: as
pianist, as a composer and as a choral director.
His choral works are performed by some of
the best Italian and European choirs and are
published by ECSchirmer and Galaxy Music
(USA).
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ДНЕВНИ РАСПОРЕД
DAILY SCHEDuLE
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УТОРАК, 19. јули 2022.
TUESDAY, 19 July 2022
11:00 – 12:00

Атеље са Вокалним саставом
АПОЛО5, Велика Британија

МШ „Исидор Бајић“

11:00 – 12:00

Atelier with APOLLO5 vocal
ensemble (GB)

Isidor Bajic Music school

13:00

Ручак

13:00

Lunch

Током поподнева

Долазак учесника и смештај

Студентски дом

Afternoon

Arrival of participants

Students’ campus

19:30

Отварање Фестивала

Отворена сценаКатоличка порта

19:30

Opening ceremony
with open singing

Open-air stage
Katolička porta

21:30

Концерт вокалног састава
АПОЛО5

Синагога

21:30

Concert: Vocal ensemble
APOLLO5, Great Britain

Synagogue
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СРЕДА, 20: јули 2022.
WEDNESDAY, 20, July 2022

ујутро

Доручак

Студентски дом

morning

Breakfast

Students’ campus

9:30 – 12:30

Атеље пробе

МШ „Исидор Бајић“

9:30 – 12:30

Atelier rehearsals

Isidor Bajic Music school

13:00 – 14:30

Ручак

Студентска кантина

13:00 – 14:30

Lunch

Students’ restaurant

15:00 – 16:00

Поподневна сесија: B8
Мистерија бугарских гласова
Академски фолклорни хор из
Пловдива, Бугарска,
диригент: Костадин Бураџиев

МШ „Исидор Бајић“

15:00 – 16:00

Afternoon session: B8
Mystery of Bulgarian Voices
Kostadin Buradžiev, conductor

Isidor Bajic Music school

16:00 – 16:30

ПАУЗА

16:00 – 16:30

BREAK

16:30 – 17:30

Поподневна сесија: B7
Италијанска фешта
Диригент: Енрико Миарома

МШ „Исидор Бајић“

16:30 – 17:30

Afternoon session: B7
Festa Italiana
Enrico Miaroma, conductor

Isidor Bajic Music school

18:00 – 19:30

Вечера

Студентска кантина

18:00 – 19:30

Dinner

Students’ restaurant

20:00 – 20:30

Опен сингинг

Отворена сцена –
Католичка порта

20:00 – 20:30

Open singing

Open-air stage

21:00

Концерт вокалног састава
СПЕКТРУМ Бугарска

Отворена сцена –
Католичка порта

21:00

Concert of the vocal band
SPECTRUM, Bulgaria

Open-air stage
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ЧЕТВРТАК, 21. јули 2022.
THURSDAY, 21 July 2022
ујутро

Доручак

Студентски дом

morning

Breakfast

Students’ campus

9:30 – 12:30

Атеље пробе

МШ „Исидор Бајић“

9:30 – 12:30

Atelier rehearsals

Isidor Bajic Music school

13:00 – 14:30 Ручак

Студентска кантина

13:00 – 14:30 Lunch

Students’ restaurant

14:00 – 15:00 Регионални сусрет диригената са Јожи

МШ „Исидор Бајић“

14:00 – 15:00 Regional meeting of conductors with

Isidor Bajic Music school

15:00 – 16:00 Поподневна сесија: B3 Рингишпил

МШ „Исидор Бајић“

Вовк, представником Европске хорске
асоцијације. Презентација и дискусија

Joži Vovk, the assistant for regional
development strategy of the European
Choral Association: presentation and
discussion

музичких стилова (Девојачки хор
МКЦ из Скопља, диригент: Сашо
Татарчевски)

15:00 – 16:00 Afternoon session: B3 Carousel of Music Isidor Bajic Music school
styles

16:00 – 16:30 ПАУЗА
16:00 – 16:30 BREAK
16:30 – 17:30 Поподневна сесија: B10 Оперска
сцена

МШ „Исидор Бајић“

16:30 – 17:30 Afternoon session B10 Opera Stage

Isidor Bajic Music school

18:00 – 19:30 Вечера

Студентска кантина

18:00 – 19:30 Dinner

Students’ restaurant

20:00 – 20:30 Опен сингинг

Синагога

20:00 – 20:30 Open singing

Synagogue

20:30

Завршни концерт атељеа: А1

Синагога

20:30

Final atelier performance A1

Synagogue

21:00

Концерт Омладинског женског хора
Македонског културног центра,
Скопље, Македонија Диригент: Сашо
Татарчевски

Синагога

21:00

Concert of the Youth Female Choir of
MCC, Skoplje, Macedonia Conductor:
Sašo Tatarčevski

Synagogue
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ПЕТАК, 22. јули 2022.
FRIDAY, 22 July 2022

ујутро

Доручак

Студентски дом

morning

Breakfast

Students’ campus

9:30 – 12:30

Атеље пробе

МШ „Исидор Бајић“

9:30 – 12:30

Atelier rehearsals

Isidor Bajic Music school

13:00 – 14:30

Ручак (уз преузимање ланчпакета)

Студентска кантина

13:00 – 14:30

Lunch (+lunch boxes to be taken
for dinner)

Students’ restaurant

14:30

Полазак из Новог Сада

за Сремске Карловце

14:30

Departure from Novi Sad

To Sremski Karlovci

16:00 – 16:30

Концерт – атеље C7

Саборна црква Сремски
Карловци

16:00 – 16:30

Concert – Atelier C7

Cathedral church, Sr.
Karlovci

16:30 – 17:00

Опен сингинг

Саборна црква Сремски
Карловци

16:30 – 17:00

Open singing

Cathedral church, Sr.
Karlovci

17:15 – 18:30

Проба – атеље A2, B4

Ср. Карловци Гимназија

17:15 – 18:30

Atelier rehearsals - A2, B4

Karlovci Grammar School

Повратак у Нови Сад
Return to Novi Sad
20:00 – 20:30

Завршни наступ Атеље B11, C1

Синагога

20:00 – 20:30

Final atelier performances: B11, C1 Synagogue

21:00

Концерт Академског фолклорног
хора из Пловдива, Бугарска,
диригент: Костадин Бураџиев

Синагога

21:00

Concert of the Academic Folklore
Choir from Plovdiv, Bulgaria
conductor: Kostadin Buradžiev

Synagogue
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СУБОТА, 23. јули 2022.
SATURDAY, 23, July 2022
Ујутро

Доручак

Студентски дом

morning

Breakfast

Students’ campus

9:30 – 12:30

Атеље пробе

МШ „Исидор Бајић“ и
Синагога

9:30 – 12:30

Atelier rehearsals

Isidor Bajic Music school
and Synagogue

13:00 – 14:30

Ручак

Студентска кантина

13:00 – 14:30

Lunch

Students’ restaurant

16:00 – 16:30

Поподневни концертиНаступ
Дечјег хора СХА

Синагога

16:00 – 16:30

Afternoon concert: Children’s Choir Synagogue
of SCA Enrico Miaroma, conductor

16:30 - 17:00

Завршни концерти атељеа А2
Моћ твога гласаB4 Пирати са
Дунава

16:30 - 17:00

Final atelier performances A2
Power of Your Voice B4 Pirates
from the Danube

17:00 – 17:30

ПАУЗА

17:00 – 17:30

BREAK

17:30

Атеље B9 – завршни наступ

Синагога

17:30

Atelier B9 - final performance

Synagogue

18:30 – 19:30

Вечера

Студентска кантина

18:30 – 19:30

Dinner

Students’ restaurant

20:00

Завршни концерт атељеаC3, C5

Синагога

20:00

Final atelier performances C3, C5

Synagogue

21:30

Завршетак Фестивала: Опен
сингинг + нумере са атељеа

Штранд - павиљон

21:30

Excerpts from ateliers, Open
singing

Strand (the beach on the
river bank)

44

Synagogue

лОКАЦИЈЕ ФЕСТИВАлА
fEStIVAL LOCAtIONS
1 .

Музичка школа „Исидор Бајић“ / Isidor Bajić Music school
Адреса: Булевар Цара Лазара 67 / Address: Bulevar Cara Lazara 67

2 .

Синагога / Synagogue
Адреса: Јеврејска 11 / Address: Jevrejska 11

3 .

Католичка порта / Katolička porta
Адреса: Центар града-код Катедрале /
Address: City Centre – by the Catholic “Cathedral” Church

4 .

Студентски дом / Students’ Campus
Адреса: Булевар Деспота Стефана 7a / Address: Bulevar Despota Stefana 7a

5 .

Студентски ресторан / Students’ Restaurant
Адреса: Др Симе Милошевића 4 / Address: Dr Sime Miloševića 4

6 .

Штранд / Strand
Адреса: Сунчани кеј, градска плажа / Address: Sunčani kej, city beach
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лОКАЦИЈЕ ФЕСТИВАлА / fEStIVAL LOCAtIONS

ВЕЧЕРЊИ КОНЦЕРТИ
EVENING CONCERtS
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APOLLO5

19.07.
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Уторак, 19. јули 2022., 21:30 Новосадска Синагога
Tuesday, 19, July, 2022, 21.30, Synagogue, Novi Sad
Вокални ансамбл АПОЛО5, Велика Британија
APOLLO5 Vocal Ensemble, Great Britain
Чланови састава Аполо5 / Singers of Apollo5:
Пенелопи Еплјард / Penelope Appleyard
Клер Стјуарт / Clare Stewart
Оскар Голден - Ли / Oscar Golden-Lee
Оли Мартин - Смит / Oli Martin-Smith
Грег Линк / Greg Link

ПРОГРАМ / PROGRAMME
Where All Roses Go
Vigilate - William Byrd
Music, When soft Voices Die - Taylor Scott Davis for Apollo5
Salve Regina - Francis Poulenc
Dieu! Qu’il La Fait Bon Regarder - Claude Debussy
Psalm 2, the Third of Nine Tunes for Archbishop Parker’s Psalter - Thomas Tallis
Lost Innocence - Paul Smith for Apollo5
This Marriage - Eric Whitacre
My Love is Like a Red, Red Rose - Fraser Wilson
Haste on, My joys! - Gerald Finzi
Where All Roses Go - Michael McGlynn
The Last Rose of Summer - trad. Irish arr. Fraser Wilson for Apollo5
Your Song - Elton John arr. Matt Greenwood for Apollo5
The Way You Look Tonight - Jerome Kern & Dorothy Fields arr. Matt Greenwood for Apollo5
Only You - Vince Clark arr. Deke Sharon & Anne Raugh
Homeward Bound - Marta Keen arr. Paul Smith for Apollo5

Веома импресиван Аполо5 – Магазин
GRAMOPHONE
Добитник интернационалних награда,
британски вокални ансамбл Аполо5
одушевљава публику разноврсним и
ангажованим наступима на концертном
подијуму репертоаром који се простире од
ренесансе, класичне и савремене хорске
музике, па до народне, џеза и попа.
Често наступајући у свом граду – Лондону,
певали су у дворанама као што је Ројал
Алберт Хол, Кингс Плејс (Лондон Акапела
Фестивал) и Барбикан. Редовно одржавају
концерте у свом дому у срцу Града Лондона,
Центру „Voces8“.

The hugely impressive Apollo5 —
GRAMOPHONE MAGAZINE
The international award-winning British vocal
ensemble Apollo5 delights audiences with
versatile and engaging performances on the
concert platform, singing repertoire ranging
from renaissance, classical and contemporary
choral music to folk, jazz and pop.
Frequently performing in their home city of
London they have sung in venues including
the Royal Albert Hall, Kings Place (London
A Cappella Festival) and the Barbican. They
regularly give concerts at their home in
the heart of the City of London, the Voces8
Centre.
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Дивних пет гласова Аполо5 ансамбла –
БиБиСи Радио 3
Аполо5 пева широм Уједињеног Краљевства,
а радо је наступао и у многим европским
земљама, Сједињеним Америчким Државама
и Азији. Прошле сезоне концертни врхунци
за ових пет изврсних вокалних уметника
укључили су наступе у Француској
на музичком фестивалу Via Aeterna, у
Пољској (La Folle Journée), у Немачкој
(Stadhalle Heidelberg, Бахова Недеља
у Тирингену - Thüringer Bachwochen), у
Шпанији (Ourense Festival), у Хрватској
у Диоклецијановој Палати у Сплиту, у
Даблину (Ирски интернационални акапела
фестивал), у Дубаију (ChoirFest Middle East),
као и сарадњу на бројним концертима са
Академијом за стару музику у Уједињеном
Краљевству и учешће у Милтон Еби Летњој
школи. Ове сезоне састав ће наступити у
Великој Британији, Француској, Белгији,
Немачкој, Италији и у САД. Сарађиваће
са Лондонским камерним оркестром,
l’Orchestre Régional Avignon-Provence,
l’Orchestre d’Avignon.
Инспиративан програм, у целини
изванредно отпеван – БиБиСи музички
магазин
Аполо5 је део Фондације Voces8, непрофитног
центра за вокалну музику, који проноси снагу
певања у заједницама широм света. Радећи
заједно са вокалним ансамблом Voces8 и Полом
Смитом, својим програмом стигну годишње и
до 40.000 младих људи у Британији, Европи,
Америци и Азији. Фондација је смештена у
Центру Voces8, у цркви Св. Ане и Св. Агнезе.
У партнерству са Лондонском дијецезом,
Фондација је установила матицу (центар) за
едукацију и усавршавање, постизање виших
домета у извођењу вокалне музике.
Прошле сезоне Аполо5 је покренуо „Re-Sound“,
а ове сезоне узбудљиви нови онлајн фестивал
„Live from London”(Уживо из Лондона), који
обухвата жива извођења и наступе неких од
најзначајнијих професионалних вокалних
ансамбала пред публиком широм света.
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The wonderful five voices of Apollo5 — BBC
RADIO 3
Apollo5 sings throughout the UK, and
has enjoyed giving performances in many
European countries, the USA and Asia.
Last season concert highlights for the five
outstanding vocalists included performing in
France at the Via Aeterna Music Festival, in
Poland for La Folle Journée, in Germany at the
Stadhalle Heidelberg and for the Thüringer
Bachwochen, in Spain at the Ourense Festival,
in Croatia at Diocletian’s Palace in Split, in
Dublin headlining for the Irish International
A Cappella Festival, in Dubai for ChoirFest
Middle East, as well as collaborating in a
number of concerts with the Academy of
Ancient Music in the UK, and taking part at
the Milton Abbey Summer School. This season
the group will perform in the UK (including
London’s St John’s Smith Square), France,
Belgium, Germany, Italy, and in the USA. They
will collaborate with the London Chamber
Orchestra, l’Orchestre Régional AvignonProvence and l’Orchestre d’Avignon.
An inspired programme, superbly sung
throughout — BBC MUSIC MAGAZINE
Apollo5 is part of the Voces8 Foundation, the
vocal music education charity that brings the
power of singing to communities around the
world. Working alongside vocal ensemble
Voces8 and Paul Smith the programme reaches
40,000 young people annually in the UK,
Europe, the USA and Asia. The Foundation
has its home at the Voces8 Centre, at St Anne
and St Agnes Church. In partnership with
the Diocese of London, the Foundation has
established a hub for excellence in education,
outreach and the performance of vocal music.
Last season Apollo5 launched the first Centre
Season, ‘Re:Sound’. This season the Foundation
launched an exciting new online Festival, ‘Live
From London’, which brings live performances
from some of the top professional vocal
ensembles to audiences around the world.

Изузетно лепо певање – CLASSIC FM
Аполо5 редовно води радионице,
мастеркласе, као и дечју концертну серију
у Центру Фондације, као и дугорочне
пројекте и резиденцијалне програме. Ова
група надгледа и широки певачки подухват,
који обухвата непосредан рад са школама
и подршку наставницима (Hackney, Tower
Hamlets). Данас, у својој петој години, овај
пројекат су подржали Енглески савет за
уметности и друге релевантне институције.
Тај образовни програм је подржао и Град
Лондон.
Аполо 5 је објавио албуме за Voces8 Records,
укључујући и последњи албум “Where All
Roses Go” (Тамо где иду све руже), издат
2021. године. Њихов амбум из 2019. „“O
Radiant Dawn“ (Блистава зоро) пласирао се у
првих 10 на топ-листи класике у Британији.
Налазе се и на „Рефлексијама“ (”Reflections”),
са музиком коју је компоновао Пол Смит.
Осталa издања групе садрже музику
Жоскена Де Преа („The Spirit Like a Dove“),
коју су извели са ансамблом Ингениум (и
то је ушло у листу 10 најбољих класичних
албума у Вел. Британији), као и албум фолк,
џез и поп музике „With a Song in my Heart”
(Са песмом у срцу), те албум „Journey”
(Путовање) у издању Едиције Петерс (Edition
Peters Sounds) на ком састав наступа заједно
са бившим певачем Кингс Сингерса Полом
Финиксом.
Ансамбл Аполо5 је именовао Фрејзера
Вилсона за свог сарадника - композитора.
Фрејзер ће блиско сарађивати са ансамблом
како би за њега креирао јединствене
композиције и аранжмане.

Exceptionally beautiful singing — CLASSIC FM
Apollo5 leads regular workshops,
masterclasses, and a children’s concert series
at the Foundation’s Centre, as well as longer
projects and residency programmes. The
group oversees an extensive singing project in
Hackney and Tower Hamlets, working closely
with schools and supporting teachers. Now in
its fifth year, this project is supported by Arts
Council England, The Worshipful Company
of Plaisterers’ Charity and the Goldsmiths’
Company Charity. The education programme is
also supported by the City of London.
Apollo5 has released albums with Voces8
Records, including their last album “Where All
Roses Go”, released in 2021. Their 2019 album
“O Radiant Dawn” charted in the top 10 of
the UK classical charts. They are featured on
“Reflections”, with music composed by Paul
Smith. Other albums include “The Spirit Like
a Dove”, music by Josquin des Prez performed
with the Ingenium Ensemble (another top 10
UK Classical Chart album), and “With a Song
in my Heart”, an album of folk, jazz and pop.
Also released is “Journey” on the Edition Peters
Sounds label featuring the group with former
King’s Singer Paul Phoenix.
Apollo5 has appointed Fraser Wilson as
Associate Composer. Fraser will work closely
with the group to create unique compositions
and arrangements for the ensemble.

Bristling, youthful economy— THE OBSERVER
For further information please visit
www.apollo5.co.uk
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20.07.

SPECTRUM
СРЕДА, 20. јули 2022., 21:00 Католичка порта, отворена сцена
WEDNESDAY, 20 July, 2022, 21:00, Katolička porta, open-air stage
ВОКАЛНИ САСТАВ SPECTRUM / SPECTRUM VOCAL BAND
Чланови Вокалног састава Spectrum / Spectrum Vocal Band:
Борјана Јорданова – сопран / Boriana Iordanova – soprano
Весела Морова – алт / Vesela Morova – alto
Даниел Николов – тенор / Daniel Nikolov – tenor
Јанко Јанков – баритон / Yanko Yankov – baritone
Константин Бејков – бас / Konstantin Beykov – bass
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ПРОГРАМ / PROGRAMME
I Wish - written by Stevie Wonder, arr. by Konstantin Beykov
We Speak Love - mus. and arr. by Konstantin Beykov, lyrics by Yanko Yankov
Baklava - mus. and arr. by Konstantin Beykov
Kossenitsa - mus. and arr. by Konstantin Beykov
Winter (Sandansko horo) - traditional, arr. by Yanko Yankov & Vesela Morova,
lyrics by Vesela Morova
Bela sam, bela, yunache (White and Fair) - traditional, arr. by Yanko Yankov
As/Always - written by Stevie Wonder, arr. by Atanas Kulinski
Pod Sjajem Zvezda - mus. and arr. by Predrag Ivanović, lyrics by Mirjana Savić,
adapted by Konstantin Beykov
Westwood Walk (A Theme For the Baritone) - mus. by Gerry Mulligan, lyrics by
Yanko Yankov, arr. by Konstantin Beykov
De gidi (Hey-Ho) - written by Kiril Todorov, arr. by Konstantin Beykov
It Don’t Matter - written by Jacob Collier, arr. by Konstantin Beykov
Sednalo e Dzhore (Joreh Is A-Sitting) - traditional, arr. by Yavor Uzunov &
Konstantin Beykov
Yunak e ranko podranil (A Brave Young Man) - traditional, arr. by Yanko Yankov
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Вокални састав Spectrum је петочлани
бугарски акапела састав са јединственим
стилом и приступом вокалној музици.
Њихови наступи су узбудљиви и дирљиви,
док приказују елегантна и дивна вокална
сазвучја. Репертоар састава прелази
границе између попа, џеза и традиционалне
бугарске народне музике, стварајући тако
свеж и изразити звук.
Од свог оснивања 2012. састав је наступао
на неким од најзначајнијих концертних
подијума у Бугарској, као што су
Национална Палата Културе, Сала Булгарија
и Бугарски Национални Радио. Spectrum
се појављивао на највећим џез, класичним,
хорским и фестивалима савремене музике
широм Бугарске, а њихове концерте су
често преносиле националне радио и
ТВ станице. Имали су и велики успех
код публике у Србији, на наступима у
Босилеграду и Нишу.
Петоро певача продуктивно сарађује,
како уживо, тако и у студију, са некима од
најбољих бугарских џез, народних или поп
музичара, као што су Теодосиј Спасов, Ева
Квартет, Христина Белева, Орлин Павлов,
Љубомир Денев, Антони Дончев, ФСБ и
Биг Бенд и Симфонијски оркестар Бугарске
Народне Републике.
2018. је Spectrum био позван као увертира
групи Manhattan Transfer на њиховом
концерту у Софији и високо је похваљен
од стране тих дивова вокалног џеза. 2019.
године су објавили свој деби-албум са
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Spectrum Vocal Band is a five-member
Bulgarian a cappella group with a unique
style and approach to vocal music. Their
performances are exciting and moving,
showcasing elegant and beautiful vocal
harmonies. The group’s repertoire crosses
boundaries between pop, jazz and traditional
Bulgarian folk music, thus creating a fresh
and distinctive sound. Since its foundation
in 2012 the group has performed at some
of the most notable stages in Bulgaria, such
as the National Palace of Culture, Bulgaria
Hall, and Bulgarian National Radio. Spectrum
appeared at major jazz, classical, choral and
contemporary arts festivals all over Bulgaria,
their concerts often broadcast by national
radio and television stations. They also had
huge success with audiences in Serbia, as they
played shows in Bosilegrad and Nis.
The five singers have had productive
collaborations, both live and in studio, with
some of the finest Bulgarian jazz, classical,
folk and pop musicians, such as Theodosii
Spassov, Eva Quartet, Hristina Beleva, Orlin
Pavlov, Lyubomir Denev, Antoni Donchev,
FSB, and the Big Band and the Symphony
Orchestra of the BNR.
In 2018 Spectrum were invited to be the
opening act for the Manhattan Transfer at
their concert in Sofia and were highly praised
by the giants of vocal jazz. In 2019 they
released their debut album of original music
called “Cross Point”, and in 2021 their second
album came out. “Singerprints” is a beautiful

оригиналном музиком под насловом „Cross
Point“, а 2021. је изашао њихов други
албум. „Singerprints“ - дивна колекција
традиционалних и оригиналних напева у
бугарском народном стилу, пуна богатих
хармонија, снажних ритмова и живих
гласовних боја.
Током неколико протеклих сезона
Spectrum је такође учествовао у
догађајима са едукативним фокусом,
чувајући и настављајући традиције
бугарске акапела музике. Пет чланова
састава су сви професионални вокални
уметници са богатим искуством у акапела,
хорском, вокалном џез и поп жанру, а
деле заједничку љубав према креирању
јединствене, узбудљиве интерпретације
ничим другм – него својим гласовима.

collection of traditional and original tunes in
Bulgarian folklore style, full of rich harmonies,
haunting rhythms and vivid vocal colours.
In the past few seasons Spectrum also
participated in events with an educational
focus, preserving and continuing the
traditions of Bulgarian a cappella music. The
five members of the group are all professional
vocalists with rich experience in the a
cappella, choral, vocal jazz and pop genres,
sharing the mutual love of creating a unique
and thrilling performance with nothing else
but their voices.
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YOUTH FEMALE CHOIR
21.07.
ЧЕТВРТАК, 21. јули 2022, 21:00, Новосадска Синагога
THURSDAY, 21 July, 2022, 21:00, Synagogue, Novi Sad
Омладински женски хор Македонског културног центра
Скопље, Македонија
Диригент: Сашо Татарчевски
Youth Female Choir – MKC (Macedonian Cultural Centre)
Skoplje, Macedonia
Conductor: Sasho Tatarchevski
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ПРОГРАМ / PROGRAMME
Old church chant: Gospodi pomiluj
Stevan Mokranjac: Molitvami
Todor Skalovski: Pomjanuh proroka
Stojan Stojkov: Pesna na angelate
Oleg Hodosko: Tebe poem
Todor Skalovski: Velichanie Kirilu i Metodiju
Artem Vedel: Ninye otpuschayeshi
Gjorgji Dimchevski: Altano kadano
Dragan Shuplevski: Dafino vino crveno
Stojan Stojkov: Diptih
Kiril Makedonski: Na srce mi lezhi
Risto Avramovski: Legnalo mome, zaspalo
Hoagy Carmichael: Skylark
Joao Gilberto: Bim-Bom
БИОГРАФИЈА ХОРА
Од оснивања 1972. године Омладински
женски хор спада у најпрепознатљивије
одлике Омладинског културног центра
(МКЦ) у Скопљу. Интерпретирајући
огроман репертоар, укључијући ауторе
свих музичких стилова и епоха са
посебном пажњом према духовној музици
и македонској хорској литератури, овај
ансамбл доказује да чак и певачи-аматери
могу да постигну високе професионалне
резултате.
Током 50 година постојања хор је
освојио многе награде на домаћим
и интернационалним фестивалима и
такмичењима, које су га промовисале
као истинског културног амбасадора
Македоније. Међу њима се истичу
специјалне награде и Гран При на хорским
такмичењима у Хрватској, Пољској, Турској,
Румунији и Словачкој, само током протекле
деценије.
Поред редовних концерата и турнеја, хор
такође учествује у разним пројектима са
другим ансамблима, солистима и групама

CHOIR BIOGRAPHY
Since 1972 the Youth female choir is one of
the most recognizable features of the Youth
Cultural Center (MKC) in Skopje. Performing
a vast repertoire including authors from
all musical styles and periods with special
attention to sacred music and Macedonian
choir literature, this ensemble proves that
even amateur singers can achieve highly
professional results.
During this 50 years long period of existence
the choir has won many awards and prizes
from domestic and international festivals
and competitions which promoted it in a true
cultural ambassador of Macedonia. To name
just a few, the choir won the highest awards
(first prizes, special prizes and GRAND PRIX
awards) on choir competitions in Croatia,
Poland, Turkey, Romania and Slovakia just in
the past decade.
Besides its regular concerts and tours, the
choir also participates in various projects
with other ensembles, soloists and groups in
promoting new and nonstandard repertoire,
thus encouraging young authors to write
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у промоцији новог и нестандардног
репертоара, подстичући тако ауторе
да пишу нову хорску и вокалноинструменталну музику. Као резултат,
објављена су два ЦДа у протеклих пет
година, са новим делима за хор, разне
инструменталне ансамбле и фиксне медије.
Година 2022. је година великог јубилеја
Омладинског женског хора – МКЦ. Тачно
50 година континуираног успеха и радости
у музичкој едукацији и високог певачког
нивоа ансамбла.

new choral and vocal-instrumental music. As
a result, two CDs were published in the last
five years with new music for choir, various
instrumental ensembles and fixed medium.
Year 2022 marks a big anniversary for the
Youth female choir - MKC. Exactly 50 years
of continuous success and joy in musical
education and high level ensemble singing.

Сашо Татарчевски је завршио магистарске
студије хорског, симфонијског и
оперског дириговања на Факултету
музичке уметности у Скопљу. Похађао је
диригентске мастеркласе у Њујорку, Риму,
Берлину, Санкт Петербургу, Фиренци,
Сартеану и Москви.
Наступао је са Македонском
филхармонијом, ансамблом Македонске
Опере и Балета, Битољским камерним
оркестром, Оркестром Sinfonica di ICE из
Рима, Симфонијским оркестром „Ермитаж“,
Битољском опером, ансамблима за
савремену музику „Alea“, „Con Tempora“,
Симфонијским оркестром Факултета
музичке уметности и многим другим
хорским, камерним и симфонијским
ансамблима. Редовно снима све врсте
музике са симфонијским оркестром
F.A.M.E`S и хором “Pro Ars”.
Поред Македоније наступао је на бројним
концертима и освојио интернационалне
награде са разним ансамблима у

Sasho Tatarchevski earned his master`s
degree of choral, symphonic and opera
conducting at the Faculty of Music in Skopje.
He also attended conducting master classes
in New York, Rome, Berlin, St. Petersburg,
Florence, Sarteano and Moscow.
Mr. Tatarchevski has performed with the
Macedonian philharmonic, the Macedonian
opera and ballet, the Bitola chamber
orchestra, Orchestra Sinfonica di ICE – Rome,
“Hermitage” Symphony Orchestra, the Bitola
opera, the modern music ensembles “Alea”
and “ConTempora”, the Symphony orchestra
of the FM, the Symphony orchestra of the
BSF and many other choral, chamber and
symphonic ensembles. He regularly records all
kinds of music with the F.A.M.E`S symphony
orchestra and the “Pro Ars” choir.
Besides in Macedonia he has performed
numerous concerts and won international
prizes with various ensembles in Portugal,
Slovenia, UK, Belgium, Greece, Switzerland,
Spain, Croatia, Italy, Serbia, Bulgaria, the
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Португалији, Словенији, Великој Британији,
Белгији, Грчкој, Швајцарској, Шпанији,
Хрватској, Италији, Србији, Бугарској,
Чешкој Републици, Русији, Аустрији,
Француској, Словачкој, Румунији, Пољској и
Турској. Добитник је и неколико награда за
дириговање.
Тренутно ради као професор на Факултету
музичке уметности у Скопљу и као
диригент камерног оркестра „Солисти
ФМ“, мешовитог хора „Драган Шуплевски“,
Женског хора Омладинског центра и
професионалног хора „Pro Ars“.
Такође је и стални члан жирија неколико
интернационалних такмичења и уметнички
директор Интернационалног хорског
форума у Струги.

Czech Republic, Russia, Austria, France,
Slovakia, Romania, Poland and Turkey. He also
won several conducting prizes.
At the moment he works as a professor at the
Faculty of Music in Skopje and conductor of
“The soloists of the FM” chamber orchestra,
the “Dragan Shuplevski” mixed choir, the
Female choir of the Youth center and the
“Pro Ars” professional choir. Also, he is a
regular jury member of several international
competitions and artistic director of the
International choral forum in Struga.
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ACADEMIC FOLK CHOIR
22.07.
ПЕТАК, 22. јули, 21.00, Новосадска Синагога
FRIDAY, 22, July, 21.00 Synagogue, Novi Sad
АКАДЕМСКИ НАРОДНИ ХОР
Пловдив, Бугарска
Диригент: Костадин Бураџиев
ACADEMIC FOLKLORE CHOIR
Plovdiv, Bulgaria
Conductor: Kostadin Buradžiev

60

ПРОГРАМ / PROGRAMME
Стефан Мутафчиев - Ой, шопе, шопе / Stefan Mutafchiev – Oy, shope, shope
Атанас Илиев - Слънчице, мило мамино / Atanas Iliev – Slanchitse, milo, mamino
Стефан Мутафчиев - Петкана / Stefan Mutafchiev – Petkana
Иван Вълев - Неранза / Ivan Valev – Neranza
Николай Кауфман – Седянка / Nikolay Kaufman – Sedyanka
Красимир Кюркчийски - Пладнина прейода / Krassimir Kyurkchiyski – Pladnina preyoda
Кирил Стефанов - Я ти постилам шарени черги / Kiril Stefanov – Ya ti postilam shareni chergi
Илиян Юручки - Две миниатюри / Iliyan Yuruchki – Dve miniatyuri
Иван Спасов - Бално ли ти е, сино / Ivan Spasov – Balno li ti e, sino
Николай Кауфман – Калугерине / Nikolay Kaufman – Kalugerine
Стефан Чапкънов -Колко са, мале / Stefan Chapkanov – Kolko sa, male
Кирил Стефанов - Мори, айда, айда / Kiril Stefanov – Mori, ayda, ayda
Стефан Мутафчиев - Гел мома / Stefan Mutafchiev – Gel moma
Георги Андреев - Недельо, Недельо / Georgi Andreev – Nedelyo, Nedelyo
Красимир Кюркчийски - Бре, Петрунко / Krassimir Kyurkchiyski – Bre, Petrunko
Кирил Стефанов - Алтън Маро / Kiril Stefanov – Altun Maro
Академски народни хор Академије за
музику, плес и лепе уметности – Пловдив је
студентски фолклорни хор. Основан је 1972.
године са идејом да се специјализује за
„народне инструменте и народно певање“.
Хор има широку стилску палету на свом
репертоару – од оригиналних народних
напева из разних делова земље (Бугарске)
до вишегласних обрада, оригиналних
композиција ствараних авангардним
средствима музичког израза (укључујући
алеаторику и сонористику, древне
православне црквене напеве итд.).
Изванредан је успех који је овај ансамбл
постигао у земљи и иностранству (Белгија,
Швајцарска, Италија, Француска, Русија,
Финска, Пољска...).
Хором су руководили:
Проф. Асен Дјамандиев (1972-1975), који је
поставио темеље за професионални развој
ансамбла;
Стефан Мутафчиев (1975-1981), за кога се
везују први успешни наступи хора;
Проф. Василка Спасова (1981-2004),

The Academic Folk Choir at the Academy of
Music, Dance and Performing Arts - Plovdiv is
a student folk choir. It was founded in 1972
with the establishment of the specialty “Folk
Instruments and Folk Singing”.
The choir has a wide range in the stylistic
palette of its repertoire - from the original
folk song from different regions of the
country to polyphonic arrangements, original
compositions built with avant-garde means of
expression (including aleatory and sonoristic),
ancient orthodox chants, etc.).
The success of people in his numerous
concerts in the country and abroad (Belgium,
Switzerland, Italy, France, Russia, Finland,
Poland, etc.) is exceptional.
Leaders of people were:
Prof. Asen Diamandiev (1972-1975), who laid
the foundations for the professional growth
of people;
Assoc. Stefan Mutafchiev (1975-1981), with
whom the first successful performances of
people are connected;
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под чијим руководством хор постиже
бриљантна постигнућа и интернационалну
славу.
Од јесени 2004 диригент хора је Проф. др
Костадин Бураџиев. Хор је своје највеће
признање за високи професионализам
добио на 5. Хорској Олимпијади у Грацу,
Аустрија 2008. године, освојивши Златну
медаљу и титулу Светског Шампиона у
фолклорној категорији. За овај успех
одликован је националним признањем
у музици „Кристална лира“ СБМТД,
Министарства културе.
Академски народни (фолклорни) хор је
носилац и Дипломе Министарства културе
за високи допринос развоју бугарске
културе, а освојио је и Гран При за хорску
музику 2011. године.
Почетком 2007. хор је реализовао свој први
ЦД са делима композитора Красимира
Кјуркчиског „Хорска ремек-дела бугарског
фолклора“, а 2011. – „Концерт уживо“
са композицијама Ст. Мутафчиева, Кр.
Кјуркчиског, Н. Стојкова, Ив. Спасова, Н.
Кауфмана, К. Стефанова.
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Prof. Vasilka Spasova (1981-2004), under
whose leadership the choir celebrates brilliant
achievements and international fame.
Since the autumn of 2004 the conductor of
the choir is Prof. Dr. Kostadin Buradjiev.
The choir received the greatest recognition
for its high professionalism at the 5th Choir
Olympiad in Graz, Austria in 2008, winning
the Gold Medal and the title of the World
Champion in Folklore category. For this
success he was awarded the national prize
for music “Crystal Lyre” of SBMTD, Ministry
of Culture and Radio FM The Academic Folk
Choir is also honoured with a Diploma of the
Ministry of Culture for high contribution to the
development of Bulgarian culture. The choir
won the Grand Prix for choral music in 2011.
At the beginning of 2007 the choir published
the first CD with works by composer
Krassimir Kyurkchiiski “Bulgarian folklore
choral masterpieces”, and in 2011 - “Live in
Concert” with compositions by St. Mutafchiev,
Kr. Kyurkchiiski, N. Stoykov, Iv. Spasov, N.
Kaufman, K. Stefanov.

Проф . др Костадин Бураџиев је рођен 1958.
у Пловдиву, Бугарска. Високо образовање,
специјализацију у руковођењу фолклорним
саставима, завршава на Академији за
музичку, плесну и извођачку уметност у
Пловдиву.
Од 1983. године је диригент Државног
ансамбла за народне песме и игре
„Добриџа“, град Добрич. Са тим ансамблом
је извео преко 1000 концерата по Европи
и Азији. Остварио је многобројне снимке
за Радио Софију, Балкантон, Радио Келн,
Бугарску националну ТВ и објавио са
ансамблом 6 ЦДа.
Од 1998. године предаје дириговање
(народни хор и народни оркестар) на
Академији у Пловдиву. Од 2001. је
диригент Академског народног хора, са
којим остварује многе концерте и снимке
објављене на компакт-дисковима.
За стваралачки рад је одликован многим
националним и међународним признањима,
међу којима се истичу: „Светски шампион“
у категорији „Фолклор“ на Петој светској
хорској олимпијади и носилац ГранПрија за
хорску музику – Грац, Аустрија, као и бројне
националне награде.
Проф. Бураџиев је и истраживач фолклора
Бугарске и објавио је неколико монографија
и ауторских зборника са народним песмама
из разних фолклорних области у Бугарској,
као и песме за народне инструменте и др.

Prof . dr Kostadin Buradžiev was born inn
Plovdiv, Bulgaria (1958). He graduated from
the Academy of Music, Dance and Performing
Arts in Plovdiv with a degree in management
of folklore ensembles.
Since 1983 he has been the conductor of the
State Ensemble for Folk Songs and Dances
“Dobridja”, Dobrich. With the ensemble he has
given over 1000 concerts in Europe and Asia.
He has made numerous recordings for Radio
Sofia, Balkanton, Radio Cologne, Bulgarian
National TV, and released 6 CDs with the
ensemble.
Since 1998 he has been a lecturer in
conducting (folk choir and folk orchestra) at
the Academy in Plovdiv. Since 2001 he has
been the conductor of the Academic Folk
Choir, with which he has performed numerous
concerts that were published on CDs.
For his creative activity he has won a number
of national and international awards: “World
Champion” in the category “Folklore” at the
5th World Choral Olympiad in Graz, Austria;
Grand Prix for choral music at the same
Festival and several distinguished national
awards.
Prof. Buradjiev is also a researcher of
Bulgarian folklore and has published several
monographs and authors’ collections of
folk songs from different folklore regions in
Bulgaria etc.
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ПРАКТИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / PRACTICAL INFORMATION
Полиција / Police 192
Ватрогасци / Fire-fighters 193
Хитна медицинска помоћ / Emergency medical help 194
Festival contact:
festival@cxa.rs
info@cxa.rs
+381 63 667959
+381 63 8347367
VIP taxi (phone/Viber): +381 69 444 0000 ; +381 66 444 000
Crveni (Red) taxi (phone/Viber): +381 64 52 51 500; +381 69 52 51 500
SOS taxi (phone/Viber): +381 63 1450 400
Аутобуске линије / Bus lines:
Музичка школа – Студентски ресторан - Центар 9, 12, 4
Music school – Students’ restaurant – Centre 9, 12, 4
Студентски дом (Штранд) – Центар 8, 1
Students’ campus (Strand) – Centre 8, 1
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Хорски свет је данас захвалан свима који су
омогућили да се изграде Распевани мостови,
и то у овакo посебном репертоарском и
извођачком обиму и разноврсности:

Choral world is thankful today to all who
enabled building of Singing Bridges, with such
аn exceptional repertoire and performance
extent and variety:

Фондација „Нови Сад - Европска престоница
културе – Нови Сад 2022“
Град Нови Сад – Управа за културу
Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад

Foundation „Novi Sad – European Capital of
Culture – Novi Sad 2022“
City of Novi Sad
“Isidor Bajić“ Music school, Novi Sad

Захваљујемо се и:

We are also thankful to:

Културном центру Нови Сад
Јавно градско саобраћајно предузеће, Нови Сад
Туристичка организација Новог Сада
Саборна црква у Сремским Карловцима
Карловачка гимназија, Сремски Карловци
Пира 021 Дестилерија Срем

Cultural Centеr of Novi Sad
Public Bus Transport Service, Novi Sad
Tourism Organization of Novi Sad
Cathedral Orthodox Church in Novi Sad
Karlovci Grammar School, Sremski Karlovci
Pira 021 Destilerija Srem

Велика захвалност Европској хорској
асоцијацији за подршку и свим волонтерима
овог Фестивала!

Great thank you to the European Choral
Association for support and to all the
volunteers of this Festival!
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Уметнички и организациони тим Фестивала:
Тамара Адамов Петијевић / Tamara Adamov Petijević
Ана Ковачић / Ana Kovačić
Дуња Хузјан / Dunja Huzjan
Дуња Деурић / Dunja Deurić
Маја Дринчић / Maja Drinčić
Небојша Стојадиновић / Nebojša Stojadinović
Јованка Иванић / Jovanka Ivanić
Зорица Козловачки / Zorica Kozlovački
Милан Радишић / Milan Radišić
Нотографија / Music typesetting:
Ивана Говорчин / Ivana Govorčin
Технички уредник нотографије /
Technical editor of music typesetting:
Немања Тодоровић / Nemanja Todorović
Визуелни концепт Фестивала и дизајн корица /
Visual concept of the Festival and cover design:
Тамара Ковачић / Tamara Kovačić
Дизајн и графичка обрада / Design and prepress:
Александар Лабовић / Aleksandar Labović
Štampa / Print:
ФБ Принт, Нови Сад / FB Print, Novi Sad
2022.
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