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Сутра: четврти дан манифестације „Дани Српске у Србији“, министар Неђо
Трнинић у Врању на сусрету привредника Србије и Српске
Четврти дан у петој години манифестације „Дани Српске у Србији“ имаће десет
програма у девет градова Србије - од Врања до Врбаса.

У Врању ће програмима манифестације „Дани Српске у Србији“ присуствовати Неђо
Трнинић, министар саобраћаја и веза у влади Републике Српске и Млађен Цицовић,
директор Представништва Републике Српске у Србији.

По утврђеном протоколу прво ће, у 10.30 сати у дому Градске управе, улица Краља
Милана 1, делегацију Републике Српске на челу са министром Неђом Трнинићем
примити градоначелник Врања др Слободан Миленковић.

Потом ће, у 11 сати у хотелу СИМПО ПРЖАР, улица Пржарска бб, бити и прва
промоција привредних потенцијала Републике Српске и сусрет привредника Србије и
Српске уз презентацију туристичке понуде Републике Српске. Послије поздравне ријечи
градоначелника Врања др Слободана Миленковића, на скупу у хотелу СИМПО ПРЖАР,
обратиће се: директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић,
министар за саобраћај везе Републике Српске Неђо Трнинић, председник РПК Лесковац
Горан Јовић, председник ПК Републике Српске Борко Ђурић и предсједник ППК Бања
Лука Горан Рачић, који ће имати и презентацију привредних потенцијала Републике
Српске, а потом Јасмина Петровић руководилац Одељења за привреду, економски
развој и заштиту животне средине презентацију „Инвенстициони потенцијали града
Врања“. Презентацију по насловом „Упознај Српску“ реализоваће Нада Јовановић,
директорка Туристичке организације Републике Српске, а потом ће услиједити директни
разговори и отворена дискусија представника привреде Републике Српске и врањског
краја о могућностима сарадње кроз презентацију њихових производа.

У 20 сати у Дому војске, улица Краљевића Марка 2, гдје ће синергијом ауторске музике
бањалучког џез квартета „Combine quartet“ и поезијом два млада бањалучка пјесника
Небојше Курузовића и Саше Берендике, кренути музички перформанс под називом „Jazz
poesy cabaret“. Концерт се састоји од 14 ауторских пјесама које прати џез ауторски
аранжирана музика. Ради се о комбинацији стендапа, поетских и пјевачких секвенци уз
свирку једног од најбољих бањалучких џез бендова. Свирају: Небојша Курузовић, пјесник
и вокал; Саша Берендика, вокал и Combine у саставу: Милан Савић, клавир; Стефан
Тешановић, гитара; Дејан Тркуља, бубњеви; Дејан Ђорђевић, контрабас и Невен
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Маринковић, саксофон, кларинет.

Овај програм Представништво Реублике Српске у Србији реализује у суорганизацији са
Привредним коморама Републике Српске и Србије, и Туристичком организацијом
Републике Српске.

У Сечњу у 17 сати, у Образовно-културном центру, улица Вожда Карађорђа 94.
Позоришна представа „Последња песма“. По сценарију Аните Панић, у адаптацији и
режији Марка Мисираче у драмском виђењу посљедњих дана српског пјесника Јована
Дучића играју: Небојша Кундачина, Маја Колунџија Зорое и Милан Никитовић.

У Аранђеловцу у 18 сати Центар за културу и образовање, дворана „Парк“, Књаза
Милоша 293. Документарни филм Милана Кнежевића и Далибора Јосиповића „Рашћани
село којег нема“ у продукцији Савеза логораша Републике Српске, уз промоцију књиге
Милана Карана „Срби Дувна, живот и страдања“. Филм говори о једином српском селу
на подручју Дувна, које је 1992. године претворено у село-логор да би 1993. године било
колективо исељено.

У Пландишту у 20 сати, у Културно-образовнном центру „Вук Караџић", Војводе
Путника 58, биће концерт етно групе „Катера“ из Источног Сарајева (при Храму Светог
Василија Острошког): јереј Видак Вујадиновић, вокал, перкусије, музика; Пеђа Харт,
гитара, вокал, аранжман; Лука Новосел, хармоника, клавијатуре; Јована Бојанић, вокал;
Јелена Батак, вокал; Сара Марић, вокал и Јелена Вулић, вокал. Музички састав „Катера“
изводи музику из свих дијелова српских земаља и севдалинке као својину свих народа у
Републици Српској и Босни и Херцеговини.

У Новом Саду у 19 сати, у свечаној сали Матице српске, говориће проф. др Ранко
Поповић о Иви Андрићу, једином нобеловцу српског језика. Програм је у оквиру „Дана
Српске у Србији“ поводом 125. годишњице рођења Иве Андрића.

Књижевног програма биће сутра и у Београду у 18 сати, у Удружењу „Милутин
Миланковић“, Маршала Бирјузова 53, улаз из Поп Лукине 1б. У Београду ће, у оквиру
манифестације „Дани Српске у Србији“, сутрашњим књижевним програмом започети
серија Књижевних разговора Весне Капор у овом удружењу. Први саговорници су јој:
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Жељко Пржуљ и Мирослав Тохољ.
У Београду ће у 20 сати
, у свечаној сали Дома војске, улица Браће Југовића 19, бити концерт хора „Србадија“ из
Бијељине. Диригенти су др Јелена Милићевић Тракиловић и др Десанка Тракиловић, а
водитељ програма: Драгана Весић. Српско црквено пјевачко друштво „Србадија" је
добитник низа признања Српске православне цркве, између осталих и Ордена Светог
Саве II и III степена. Предсједник Републике Српске је хор „Србадио“, поводом 110
годишњице од оснивања, одликовао орденом Његоша првог реда. Хор је освојио више
награду у српским земљама, али и низ међународних признања, бронзаних, сребрних и
златних медаља у Мађарској, Аустрији, Италији, Њемачкој, Словачкој... На свјетској ранг
листи хорова, коју је формирала Interkultur Foundation – Musica Mundi, хор „Србадија"
заузима 20. мјесто у категорији традиционалне музике и 98. мјесто на укупној ранг лист
(TOП 1000) и тиме представља један од најбоље рангираних хорова из региона.

У Врбасу у 19 сати глумац Љубо Божовић из Источног Сарајева казиваће монодраму
„Вук Караџић“ по тексту Милована Витезовића, у Културном центру, улица Војводе
Живојина Мишића 4.
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