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Девети Међународни дјечји фестивал фолклора „Лицидерско срце“ почео је свечаним
дефилеом ужичким улицама у којем је учествовало више од хиљаду малишана из Кине,
Турске, Перуа, Грчке, Пољске, Румуније, Македоније, Бугарске, Републике Српске и
Србије .

  

  

Фестивал је званично отворен у 20 сати на Тргу партизана у Ужицу.  Поздравне ријечи
имали су предсједница Организационог одбора фестивала Гордана Пауновић, 
градоначеник Ужица Тихомир Петковић и директор Представништва Републике Српске
у Србији Млађен Цицовић.

  

„По девети пут направићемо фолклорни празник где ће учесници из десет  земаља
приказати своју и упознати културу и традицију других народа. И ове године ћемо
показати  да је језик игре и песме универзалан и да фолклор брише све границе”,
истакла је Гордана Пауновић у име организатора.

  

У име домаћина, добродошлицу је учесницима фестивала пожелио  градоначелник
Ужица Тихомир Петковић.

  

„Радујте се заједно сличностима које вас повезују и уживајте у лепоти песме и игре.
Нека вас оне спајају, а ми ћемо се потрудити да будемо добри домаћини са жељом да
свако од вас у срцу понесе најлепше успомене на ужички крај и фестивал”, поручио  је
Петковић.
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  На свечаном отварању обратио се  и директор Представништва Републике Српске уСрбији Млађен Цицовић.  „Веома нам је битно да градимо добре односе са Србијом, да подижемо на још већи нивосарадњу нас са оне стране Дрине и нас са ове стране Дрине. Да заједно представимонашу културу и традицију и да се упознамо са културом и традицијом земаља учесницана фестивалу. То је гаранција да ћемо сви заједно бити квалитетно интегрисани ипредстављени”, нагласио је Цицовић.  Фестивалски програм почео је још у понедјељак ујутро изложбом народних ношњи уГрадском културном центру, након чега је услиједио вечерњи дефиле.  Фестивал „Лицидерско срце" одржава се под покровитељством предсједника Србије, уорганизацији удружења грађана „Ера“, уз подршку Владе Републике Српске,Министарства културе Републике Србије, града Ужицe, општина Чајетина и Вишеград,као и Представништва Републике Српске у Србији, које је и суорганизатор овогфестивала.  У претходних осам година, у оквиру овог фестивала,  кроз Ужице је прошло преко пет ипо хиљада дјеце из 34 земље свијета, са свих контитнена осим Аустралије.
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