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„Траг“ одушевио у Новом Саду, а „Српски витезови“ на Вождовцу      

Јуче су у Београду, у Спортском центру „Вождовац“ здравичар, играчи и пјевачи
Културно-умјетничког друштва из Бање Луке „Српски витезови“, у заједничком програму
са културно-умјетничким друштвима са Вождовца „Лира“, „Радост“ и „Војвода Степа“
одушевели публику, а прави ватромет емоција био је на крају - кад су сви КУД-ови
заједно одиграли Ужичко коло.

  

Овај програм под насловом „Наздравимо – запјевајмо; запјевајмо – заиграјмо“, у којем је
учествовало више од стотину играча и певача, отворио је председник општине Вождовац
Александар Савић:
- Вечерас смо се окупили вођени идејом очувања јединства, заједништва, идентитета,
унапређења сарадње, али и у знак подршке коју Вождовац, Београд и Србија пружају
нашем народу западно од Дрине.  Између нас не постоји граница, ми смо један народ,
припадамо једни другима, делимо прошлост и боримо се за бољу будућност. Захвалност
за оснаживање наших односа, неговање културе, традиције, као и за несебичну помоћ
коју и морално и законски имамо право да пружамо, дугујемо председнику Србије
Александру Вучићу, а циљ нам је да његов пример следимо, јер смо заједно јачи.

  

  

Потом се поздравним речима обратио Мирко Бајић из Представништва Републике
Српске у Београду, захваливши се на топлој добродошлици и пруживши подршку
организацији овако лепе манифестације.
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На почетку програма Културно-умјетничког друштва „Српски витезови“ из Бања Луке
здравицу је упутио Јовица Јелисавац, а потом су наступили гуслар Милован Ћулум,
вокална солисткиња Анђела Делић, мушка пјевачка група КУД-а „Српски витезови“,
пјесник др Мирко Љубанић, а играчи су извели игре са Грмеча, Глуво гламочко коло и
друге традиционалне игре.

  

КУД-ови „Лира“, „Радост“ и „Војвода Степа“ са Вождовца извели су сплет српских
народних игара и кола.

  

На крају свечаности, председник општине Вождовац Александар Савић уручио је
захвалнице Представништву Републике Српске у Београду и руководиоцима кулутуно
уметничких друштава који су за свој наступ побрали велики аплауз. По завршетку
програма, сви посетиоци имали су прилику да погледају штандове са рукотворинама
изложеним за ову прилику.

  

Ова манифестација била је прилика за сусрет, али је и плод јачања нераскидивих веза
између Вождовца и Бања Луке, не само у сфери политике, већ и у сфери економског
развоја, образовања, културе, спорта и свакој другој сфери која идентификује један
народ.

  

Овај програм у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ Представништво
Републике Српске у Србији организовало је у сарадњи са Градском општином Вождовац
и Удружење „Културарт Вождовац“, а присуствовали  су му изасланик партијарха
српског г. Иринеја архијереј Бранко Топаловић,представници Представништва РС у
Београду Мирко Бајић и Бранко Ковачевић, представници факултета и удружења са
Вождовца и бројни други гости.
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У Новом Саду, у Српском народном позоришту, на сцени „Пера Добриновић“, је просто
бриљирала етно група „Траг“. Акценат је био на традиционалним инструментима (фруле,
гајде, тарабуке), али су се итекако чули и класични инструменти (гитара и виолина), као
и модерни (ел. клавир и бас), а изнад свега пјесма, пјесма заносна, величанствена. На
репертоару су биле пјесме из Републике Српске, Србије, Црне Горе, Македоније и
Бугарске, као и циганска музика. Вокали су: Валентина Милекић (вокал и умјетнички
руководилац), Тања Данојевић, Јована Кисин и Хилда Хрекеш. Инструменталисти:
Јелена Шкрбић, виолина; Бојан Штијак, бас гитара и хармоника; Младен Јанковић,
клавијатуре; Бобан Аџић, гитара; Зоран Вујић, перкусије и Горан Пивашевић, фруле,
гајде, кавал, вокал. И овакј концерт је показао да је чланове етно групе „Траг“ окупила
љубав према народном стваралаштву и жељи да изворну музику сачувају, отму од
заборава и истовремено приближе духу данашње публике.

  

  

У Суботици је, у Градској кући наступио Гудачки оркестар Бањалучке филхармоније.
Одушевљена публика је два пута  враћала нашу диву Ванесу Кременовић, а позитивне
реакције публике која синоћ није журила на кошаркашку утакмицу могле су се чути у
Суботици чак и јутрос.
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  У Крагујевцу, у Студентском културном центру вјерна публика ове крагујевачке установеје дугим аплаузом након представе наградила госте са Пала: „Студентско позориштеПале“. Представи су присутвовали и Ивана Мараш Јовановић, директорица Студентскогкултурног центра Крагујевац и Борислав Максимовић, сарадник за културу и просвјету уПредставништву Републике Српске. Режију представе потписује Немања Костић потексту Борислава Пекића, а у глумачкој постави наступили су Вељко Ђоковић, НемањаПоповић, Бошко Крљаш, Никола Ђоковић и Јанко Југовић. Представа је заснована наистинитом догађају и бави се истинама и лажима изреченим о нацистичкомконцетрационом логору Матхаузен. Радња се дешава почетком седамдесетих годинапрошлог века. У средишту радње су новинар лондонског Гардиана Мајкл Хигинс и бившилогораш Емануел Голдман. Они покушавају да одмрсе клупко историје спетљано у жицинацистичког логора Матхаузен давне 1943. године.  

  У Панчеву је синоћ у Културном центру глумац Љубо Божовић из Источног Сарајеваказивао монодраму „Вук Караџић“ по тексту Милована Витезовића. Публика је као бездаха слушала причу о животном путу реформатора српског језика, а послије представеје било и фотографисања са глумцем – за успомену и дуго сјећање.  Пред почетак ове заиста добре и пријеко потребне представе, не само као додатнипрограм у настави средњих школе Србије и Српске, него и као заиста вриједан доприноснастојањима да се његују и чувају српски језик и писмо, публику је у имеПредставништва Републике Српске у Србији поздравила Ана Љутић.
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