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Društvo Slovenija Rusija, Ustanova Vukova zadužbina in Ruski center v Mariboru  

vabimo na koncert zbora 

»Prvo beogradsko pevačko društvo«  
pod taktirko ruske zborovodkinje Svetlane Vilić,  

ki bo v 

• soboto, 14. februarja, ob 19.30, v ljubljanski stolni cerkvi Sv. Nikolaja.  
• nedeljo, 15. februarja, ob 19.30, v mariborski stolni cerkvi Sv. Janeza 

Krstnika, koncert odličnega zbora »Prvo beogradsko pevačko društvo«.  

  

Predstavili se bodo z naslednjimi pravoslavnimi pesmimi:  

»CARJU NEBESNI« - Josif Marinković 
»BLAGOSLOVI DUŠE MOJA GOSPODA« - P. Česnokov 
»SVIŠE PROROCI« - Milij Balakirjev  
»KONDAK« - Miodrag Govedarica  
»NJEST SVJAT« - St. ST. Mokranjac 
»SVIH ŽALOSNIH RADOSTI« - Bolgarski napev arr. M. Popov- Platonov 
»AGIOS O TEOS« - Teodor Papkonstatinu 
»HERUVIMSKA PESMA« - Marko Tajčević 
»TEBE POJEM« - Rahmanjinov - solo Marčela Frančesko, sopran  
»DOSTOJNO JEST« - Kornelije Stanković 
»HVALITE« - Srbski napev - solo Đorđe Tomić, bas 
»TJELO HRISTOVO« - M. Govedarica - solo Marčela Frančesko, sopran 
»RADUJTESJA PRAVEDNICI« - D. Bortnjanski 
»SPASI BOŽE, LJUDI TVOJA« - P. Česnokov 
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Zbor »Prvo beogradsko pevačko društvo«, ki deluje pod pokroviteljstvom 
srbskega Patrijarha, uživa ugled najstarejšega ansambla zborovskega petja v Srbiji. 
Od pevskega društva, ki ga je leta 1853. ustanovila skupina meščanov, je Zbor 
postal resnična nacionalna institucija, ki čuva in nadaljuje tradicijo, ki so jo gradili 
v dolgem času svojega dela. Zgodovina zbora je istočasno tudi zgodovina narodne in 
kulturne izgradnje srbske dežele. Je duhovni in umetniški izvor srbske moderne 
glasbe. V preteklosti je bil Zbor ambasador kulture Srbije in je pel pred največjimi 
vladarji Evrope. Prirejal je dobrodelne koncerte, šolal taletirane glasbenike, 
pomagal revnim dijakom in borcem osvobodilnih vojn. S tem zborom je vezano ime 
in ustvarjalnost Stevana Mokranjca, najbolj znanega srbskega skladatelja, ki je 
zbor vodil več kot 30 let. Kasneje se je identificiral kot Mokranjčev zbor. Tudi izven 
naše dežele je predstavljal lepoto srbskega melosa. Ta narodna glasba je bila 
umetniško obdelana v Mokranjčevih Rukovetih in z njimi je spoznal svet z 
nacionalnim in duhovnim blagom svojega naroda. Med drugim je Zbor pel tudi na 
proslavi 900 let Pravoslavja v Rusiji. Pod okriljem društva, je Mokranjac, skupaj z 
Stanislavom Biničkim  in  Cvetkom Manojlovićem leta 1889., osnoval prvo glasbeno 
šolo v tedanji Srbiji (danes šola Mokranjac v Beogradu). 

Zbor PBPD so vodili nekateri najbolj znani skladatelji v srbski glasbi 19. in 20. 
stoletja. Med njimi so: K Stanković, J. Marinković, Davorin Jenko, S. Binički, K. 
Manojlović, S. Hristić, M. Milojević, V. Ilić, S. Pašćan-Kojanov, Georgije Maksimović, 
B. Cvetić, B. Suđić, VF Milosavljević, D. Ljubojević, D. Jovanović. 

Dirigentka Svetlana Vilić (Sankt-Peterburg, Rusija) je diplomirala dirigiranje na 
državnem konzevatoriju Rimski Korsakov, v razredu znanega profesorja Aleksandra 
Niklusova. Od leta 1989. se uspešno ukvarja s pedagoškim delom in s koncertnim 
izvajanjem skladb v Srbiji z Beograjskim nonetom in komornim zborom Servikon. 
Od januarja 2004. je tudi umetniški vodja in dirigentka PBPD. Z izvajanjem 
zahtevnih glasbenih del, domačih in svetovnih avtorjev, nadaljuje tradicijo Društva, 
ki so ga pred njo vodili pomembni skladatelji in dirigenti. Z doslednim in temeljitim 
delom na razvijanju umetniških sposobnosti pevcev, tudi uspešno vodi zbor na 
domačih in tujih festivalih (Zbori med freskami v Beogradu, na festivalu duhovne 
glasbe na grškem otoku Patmos, na Mokranjčevhi dnevih v Negotinu, BEMUS, Zlatni 
vili v Prijedoru, na  dnevih cerkvene glasbe v Hajnovki). 

Koncerte so omogočili tudi
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