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Град Градишка, у сарадњи са Туристичком организацијом Градишка, Завичајним музејем
Градишка, Удружењем ликовних умјетника Градишке, Градским позориштем Градишка и
београдском општином Палилула, 11. и 12. априла организује манифестацију Дани
Градишке у Београду.

  

Ову манифестацију је помогло и подржало Представништво Републике Српске у Србији.

  

Дани Градишке у Београду биће свечано отворени у четвртак, 11. априла, у 18 сати у
Центру за културу „Влада Дивљан“ (Митрополита Петра 8).

  

На свечаном отварњу ће бити презентована гастрономија Лијевча поља и Поткозарја у
организацији Туристичке организације општине Градишка, приказане изложба графика
др Борислава Шокчевића „Градишка некад и сад“ и изложба слика 15 година Градишке
колоније у организацији Завичајног музејa Градишка и Удружења ликовних умјетника
Градишка, а дјевојачка пјевачка групе Перла КУД-а „Коловит“ извешће неколико
изворних пјесама.

  

Након тога у 20 сати  на великој сцени у Центру за културу „Влада Дивљан“ представиће
се Градско позориште Градишка са представом „Љубав“.

  

У петак, 12. априла, у 19 сати у Скупштини града Београда биће отворена изложба и
промовисан албум Грађанска Градишка – „Мали Београд“ који кроз збирке фотографија
и разгледница осликавају живот становника и развијеност друштвеног живота Градишке
од почетка 20. вијека до почетка Другог свјетског рата. Аутoр изложбе и албума је
историчар Бојан Вујчић, виши кустос Завијчајног музеја.

  

Поводом отварања ове изложбе Градско позориште Градишка, у сарадњи са глумцима
Народног позоришта Републике Српске и Дјечијег позоришта Републике Српске,
извешће кратку представу о значајним личностима Градишке с краја 19. и почетка 20.
вијека.
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У музичком дијелу програма учествују сопран Албина Смајловић, у пратњи Дуње
Јанковић, и сопран Миња Шукало, у пратњи Мирослава Вуковића.

  

У склопу Дана Градишке у Београду, Град Градишка ће 11. и 12. априла
мултимедијалном презентацијом у Кнез Михаиловој улици представити
културно-историјске и природне потенцијале у циљу промоције града и привлачења
туриста.
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