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У Вишеграду је програм Међународног  дјечјег фестивала фолклора „Лицидерско срце"
почео фолклорном радионицом на којој су чланови дјечјих ансамбала из Грчке, Пољске,
Бугарске, Румуније Србије и Републике Српске размјењивали  искуства и једни од
других учили плесне кораке.

  

  

У исто вријеме на три штанда одржана је хуманитарна акција "Лицидерско срце дјеци".

  

Затим је у општини Вишеград уприличен пријем за представнике фолклорних друштава
из Бугарске, Румуније, Пољске, Грчке, Србије и Републике Српске, као  и за 
организаторе Међународног фестивала фолклора "Лицидерско срце".

  

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић захвалио је свима који су истрајали на
томе да се ова манифестација већ више година одржава у Вишеграду. Нагласио је да ће
општина Вишеград, заједно са грађанима, помоћи да свака сљедећа манифестација буде
још боље организована.

  

Ђуревић је захвалио директору Представништва Републике Српске у Србији Млађену
Цицовићу, те Гордани Пауновић и Митрашину Јовановићу из Удружења грађана "Ера" из
Ужица, који су несебично помогли ову манифестацију и учинили да Вишеград буде
препознат у региону и Европи.

  

 1 / 2



Фестивал „Лицидерско срце" у Вишеграду и Андрићграду

  Начелник општине Вишеград је истакао значај сарадње са сусједним општинама, апосебно са пограничним: "Вишеград је погранична општина са Србијом и настојимо дањегујемо односе са градом Ужице. У добрим односима смо и са општинама Вршац,Обреновац, Лазаревац и са свим осталим општинама које су исказале добру вољу засарадњу".  Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић је истакао даПредставништво Српске у Београду већ шест година активно учествује у организовањуове манифестације која чува од заборава, промовише и афирмише елементарневриједности народа – културу, традицију и обичаје. "То још можемо допунити оним шторадимо на промоцији туризма", додао је Цицовић.  Он је нагласио да је Фестивал „Лицидерско срце" највећа дјечија манифестација ујугоисточној Европи, те да на сјајан начин промовише културу, традицију и обичаје.  Предсједник Организационог одбора Фестивала Гордана Пауновић рекла је да суучесници посјетили манастир Добрун и били фасцинирани оним што су видјели.  "Нарочито се радујемо доласку у Андрићград, а наши учесници увек одавде носе лепеутиске", додала је Пауновићева и захвалила Ђуревићу на пријему.  

  Услиједио је свечани дефиле свих учесника улицама Вишеграда, од ћуприје на Дрини доАндрићграда, гдје је на Тргу Николе Тесле одржан фестивалски концерт на којем сепредставило 300 учесника из седам фолклорних ансамбала из Србије, Бугарске, Грчке,Румуније, Пољске и Републике Српске који су показали сву љепоту националних игара ираскош ношњи земаља из којих долазе.  Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић у обраћању учесницима рекао је да суучесници манифестације чувари традиције и културног насљеђа:  “Вишеград је, на нашезадовољство, центар игре и пјесме, а ми смо ту да уживамо у љепотама које суприредили највећи амбасадори културе и традиције наше земље, али и региона”. Додаоје да Андрићград и Вишеград показују да је ово град младости, отворен за све људе изцијелог свијета.  Представништво Републике Српске пружило је пуну подршку реализацији овог пројекта.  „Фестивал 'Лицидерско срце'  је програм којим Представништво сваке године започињесвоје активности на очувању културе, обичаја и традиције и са осталим пројектимадајемо позитиван импулс укупној сарадњи Републике Српске и Србије“, изјавио једиректор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић.  Фестивал “Лицидерско срце” биће завршен у петак, 18. августа, на Тргу партизана уУжицу.  Наредне године биће обиљежено десет година постојања „Лицидерског срца“, аВишеград и Андрићград ће и идуће године имати прилику да угосте фолклористе изсвих крајева свијета.  Извор: СРНА/РТРС
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