
Хор "Оранта" виступив на IV фестивалі семінарійних хорів Ad fontes [ВІДЕО]

  

4 грудня 2022 року, у день свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, відбувся IV
фестиваль семінарійних хорів «Ad Fontes» - традиційний мистецький захід, який об’єднує
студентів духовних навчальних закладів Церков Святоволодимирового Хрещення.
Дрогобицьку духовну семінарію представляв хор «Оранта» під керівництвом о. Андрія
Буня.

      

Цьогоріч захід організовувала Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ.
Через обмежувальні заходи з огляду поширення коронавірусу і повномасштабну хвилю
російської збройної агресії супроти України вже третій рік поспіль фестиваль відбувся в
режимі онлайн і транслювався «Живим телебаченням». Колективи надіслали свої
відеозаписи, з яких пізніше був складений відеоконцерт. У програмі фестивалю -
виконання духовних творів. У 2022 р., з огляду на стан війни, було вирішено включити
виконання одного патріотичного твору. Дрогобицький хор представив композиції
«Радуйтеся, праведнії», «Вірую» та «Ой у лузі червона калина».
Загалом у 2022 р. участь у фестивалі взяли вісім колективів. Це хори Львівської духовної
семінарії Святого Духа УГКЦ, Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха
Йосипа Сліпого УГКЦ, Івано-Франківської духовної семінарії ім. свщмч. Йосафата УГКЦ,
Дрогобицької духовної семінарії блаженних священномучеників Северина, Віталія та
Якима УГКЦ, Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ, Ужгородської
греко-католицької богословської академії імені блаженного Теодора Ромжі, Рівненської
духовної семінарії ПЦУ, а також мішаний студентський хор університетського храму
Трьох Святителів ПЦУ, учасники якого – студенти богословського відділення
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Назва фестивалю має на меті відобразити ідею повернення до духовних джерел (з лат.
«Ad Fontes»). В основі емблеми фестивалю взято Софію Київську, яка є символом
київського християнства і тому відображає ідею повернення до його «джерел».
Концепція фестивалю полягала у тому, що кожного року цей захід має приймати інша
семінарія. Він має єднати представників Володимирового Хрещення довкола співу; має
вести до єднання, знайомства, спілкування, ділення духовною музикою і пізнання
спільнот одне одного.
У перший рік приймала фестиваль Львівська греко-католицька семінарія . Наступного
року господарями фестивалю стала 
Тернопільська семінарія,
третього – 
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http://dds.edu.ua/ua/life/2/choir/news/2302-seminariynyy-khor-oranta-vzyav-uchast-u-festyvali-ad-fontes-2019.html
http://dds.edu.ua/ua/life/2/choir/news/2463-hor-oranta-ad-fontes.html


Хор "Оранта" виступив на IV фестивалі семінарійних хорів Ad fontes [ВІДЕО]

Івано-Франківська
. 

  

  

Виступ хору "Оранта" Дрогобицької духовної семінарії:

  

"Вірую..." (комп. М. Леонтович)

    
    -  {youtube}fFb7AuhrJNI{/youtube}  

  

"Радуйтеся, праведнії, у Господі..." (комп. М. Березовський)

    
    -  {youtube}cj7br1TvmZA{/youtube}  

  

  

"Ой у лузі червона калина" (обробка В. Грицишина)

    
    -  {youtube}gA-wsp_I25g{/youtube}  
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http://dds.edu.ua/ua/news/2605-seminarijnyj-hor-oranta-vzjav-uchast-u-ad-fontes.html
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Виступи всіх хорових колективів:

    
    -  {youtube}eYZ0l43Z4kU{/youtube}  

  

  

  

Підписуйтесь ✅ і стежте за фото- і відео-матеріалами тут:

  

~ FACEBOOK: https://www.FACEBOOK.com/dds.edu.ua/
~ INSTAGRAM: https://www.INSTAGRAM.com/ddseminaria/
~ YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCE2OWYAwq2_W0juWK-EojIA
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https://www.facebook.com/dds.edu.ua/
https://www.instagram.com/ddseminaria/
https://www.youtube.com/channel/UCE2OWYAwq2_W0juWK-EojIA

