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Културно-спортска манифестација „Сусрети српских земаља“  биће одржана на
Јахорини од 28. до 31. марта 2019. године у организацији Удружења за одбрану
ћирилице „Добрица Ерић“ из Београда, Олимпијског центра Јахорина и Представништва
Републике Српске у Србији.

  

На манифестацији, која се ове године одржава под слоганом „Српски Сусрети Снага
Српске“, учествоваће Срби из свих земаља региона, као и Срби који живе у Ирској и
Канади.

  

Програмом "24. Сусрета српских земаља“ предвиђен је низ спортских такмичења и
културних садржаја.

  

У петак, 29. марта, у 17 сати у Дому културе на Палама биће одржан свечани програм, у
коме ће учествовати Национални ансамбл „Венац“ из Грачанице, хор „Србски
православни појци“, КУД из Бачке Паланке и Удружење „Новоселац“ из Врњачке Бање.

  

Централни културни догађај овогодишњих сусрета биће концерт Националног ансамбла
„Венац“ из  Грачанице у Културном центру Источно Сарајево, у четвртак, 28. марта, у 20
сати. Том приликом становнци Источног Сарајева имаће прилику да први виде репризу
концерта поводом јубилеја ансамбла „Венац“ који је премијерно приказан почетком
године у Нарадном позоришту у Београду.

  

Спортска такмичења у велеслалому одржаће се у петак, 29. марта, у 12 сати на стази
Олимпик на Јахорини.

  

Први „Сусрети српских земаља“ одржани су у фебруару 1995. године, а учесници
манифестације били су први гости туристи на олимпијској Јахорини. У тада веома
тешким условима, група од 140 учесника из Вуковара, Београда, Новог Сада, Велике
Плане и Пала, уз културне, спортске и хуманитарне садржаје, допринијела је бољем
упознавању и стварању блиских веза међу Србима из разних крајева.
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На овогодишње сусрете пријавило се око 230 учесника и по предвиђању организатора
овогодишња манифестација ће бити међу садржајно најбогатијим.

  

У суботу, 30. марта, у 14 сати учесници манифестације одиграће традиционално
Јахоринско коло, у коме ће учествовати и око 200 дјеце из основних школа са Пала.
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