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4. фестивал фолклора Срба са западне стране Дрине
      

Културно-умјетничко друштво "Крајина" Београд организује Четврти фестивал фолклора
Срба са западне стране Дрине "Шири ми се моје коло мало" који ће се одржати 11. маја
2013. године у Београду.

  

Овај Фестивал је наставак активности културне размјене Српских фолклорних
анасамбала из Србије, Хрватске, Словеније, Републике Српске, а у плану је проширење
и на Македонију и Црну Гору.

  

У оквиру Фестивала учествоваће слиједећа друштва:

    
    -  КУД "Зора" - Силаш, Хрватска  
    -  СКД "Просвјета" - Загреб, Хрватска  
    -  СКУД "Јован Лазић" - Бели Манастир, Хрватска  
    -  СУС "Стеван Синђелић" - Љубљана, Словенија  
    -  КУД "Коло" - Бања Лука, Република Српска  
    -  КПД "Васо Пелагић" - Пелагићево, Република Српска  
    -  КУД "Свети Ђорђе"  - Шековићи, Република Српска  
    -  КУД "Свети Панателејмон" - Хан-Пијесак, Република Српска  
    -  КУД "Милош Дујић" - Челинац, Република Српска  
    -  КУД "Соко" - Инђија, Србија  
    -  КУД "Никола Тесла" - Београд, Србија и   
    -  домаћин КУД "Крајина" - Београд, Србија  

  

    

    

  

ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА
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08:00 - 11:00 часова – прихват фолклорних ансамбала, њихов смјештај

  

11:00 - 12:00 часова – презентација учесника и прес конференција за новинаре у
Установи културе „Вук Караџић“

  

12:00 - 12:30 часова – радни састанак руководилаца ансамбала

  

13:15 часова – орагнизован полазак на Калемегдан – превоз аутобусима

  

13:45 - 14:20 часова – Калемегдан - необавезно играње, пјевање, заједничко сликање,
дружење са Београђанима...

  

14:30 - 15:45 часова – свечани дефиле свих учесника Кнез Михајловом улицом, Трг
Републике, Трг Николе Пашића, Скупштина града Београда...

  

16:00 часова – повратак учесника у Установу културе „Вук Караџић“

  

17:00 - 19:00 часова – концерт у У.К. „Вук Караџић“

  

20:00 - 21:00 часова – свечана вечера за све учеснике у ресторану Машинског
факултета

  

21:00 - 21:30 часова – додјела диплома, повеља, захвалница, размјена искустава и
договори о даљним заједничким активностима, размјени фолклорних ансамбала

  

21:00 – 01:00 - заједничко дружење, музичко вече,
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01:00 – ноћење учесника који су одлучили да остану на смјештају
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