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Међународни дечији фестивал фолклора „Лицидерско срце“ осмишљен је као весело
дружење током којег ће се склопити нова познанства, научити нове игре и песме,
упознати друге културе и на најлепши начин представити традицију своје земље. Управо
је то и циљ овог фестивала - да успостави, развије и ојача пријатељске односе међу
земљама, да промовише културну сарадњу и богатство различитости и пружи подстицај
за очување и неговање традиције и културног наслеђа, дајући допринос културној и
туристичкој промоцији нашше земље. Овогодишњи, јубиларни, десети  по реду фестивал
који је трајао од 15. до 19. августа, потврдио је да су сви циљеви испуњени. Учесници
овогодишње манифестације, њих око 1300, из 25 ансамбала из 13 земаља, уживали су у
фестивалским активностима, лепотама туристичких дестинација на којима су боравили,
гостопримству наших људи и на најлепши начин, представљајући своју културу и
традицију, склопили бројна пријатељства.

  

  

Фестивал је одржан је под покровитељством председника Републике Србије, г-дина
Александра Вучића, у организацији Удружења грађана „ЕРА“ из Ужица. Суорганизатори
су Представништво Републике Српске у Србији, Град Ужице и ТО Златибор, а подршку
су пружили и општине Вишеград и Чајетина. Фестивал је подржан и од стране
Министарства културе и информисања Владе Републике Србије и Сталне радне групе
за регионални рурални развој SWG, уз финансијску помоћ ЕУ. Фестивалске активности
су реализоване у сарадњи са Туристичким организацијама Ужица, Београда и
Вишеграда. Свој допринос у организацији дали су и компаније, предузећа, установе и
појединци из Србије и Републике Српске. Медијски покровитељ је ЈМУ РТС, а фестивал
је био праћен од бројних медијских кућа читавог региона.
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  На овогодишњем „Лицидерском срцу“ учествовали су ансамбли из: Кине, Колумбије,Турске, Пољске, Летоније, Египта, Македоније, Словеније, Бугарске, Словачке, Русије,Републике Српске, БиХ и Србије.  

  Фестивалски програм се одржавао на градском тргу у Ужицу где је свих 5 дана трајаофестивалски програм, а учесници су имали прилику да своју традицију представе и уВишеграду (Андрићграду) и на Златибору и да упознају лепоте и ових предела.  
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  Осим фестивалског концертног програма,  и ове године је реализован  низ пратећихактивности и садржаја:-изложба народних ношњи земаља учесница у музеју Јокановића кући у Ужицу која јебила отворена током свих дана трајања фестивала, као и изложба под називом„Деценија Лицидерског срца“, која је представљала својеврсну ретроспективуфестивала и била постављена у Градском културном центру у Ужицу;-на градском тргу у Ужицу организоване су две фолклорне играонице које су билесвојеврсна размена знања, искустава  и позитивне енергије. Свака је била различита идругачија и на њима су фолклорци учили једни друге по неку игру из своје земље, а усвему је активно учествовала и бројна ужичка публика. Ове играонице су већ одавнопостале заштитни знак фестивала и нешто по чему га сви дуго памте. На њима је учено ипознато и Ерско коло, које се, већ по традицији изводи  на затварању фестивала.Играонице су организоване и на Златибору и у Вишеграду;-учесници су пловоли бродом „Лотика“ кањоном реке Дрине и упознали ову реткуприродну лепоту, као и историју чувеног Моста на Дрини и лепоте Андрићграда;-организована је већ традиционална Хуманитарна акција „Лицидерско срце деци “.Прикупљена средства се ове године донирају Служби за здравствену заштиту деце ишколске деце Дома здравља Ужице;-трибина „Деца чувари традиције“ поново је била одлична размена искустава и примерадобре праксе на међународном нивоу,  о начинима очувања традиције и раду санајмлађима у земљама учесницама;-деца су активно учествовала у грнчарској радионици и уз помоћ вештих мајсторагрнчара правила предмете од глине на традиционалан начин у познатом селу Злакуса,уз упознавање српске традиције у Етно парку „Терзића авлија“;-организован је читав низ занимљивих активности – Упознавање града кроз игру, Зумбажурка у Ужицу и на Златибору, дружења учесника, Вече оркестара и низ других.  

  Свечаном отварању фестивала присуствовали су поред других уважених гостију иамбасадор Арапске Републике Египта, Његова Ексленција, г-дин Амр Аљовајли. Гостфестивала био је и дипломатски представник амсбасаде Словачке Републике, гдинМихал Хрушик, а у име председника Републике Србије, отварању је присуствоваласаветница председника, др Верица Лазић.  Затварање фестивала  обележило је  Ерско коло, у извођењу свих учесника фестивалапраћених инструментима свих оркестара, уз неизоставни ватромет. Ова дивна сликаостаће у сећању великог броја гледалаца који су из дана у дан пратили и активноучествовали у свим фестивалским дешавањима.  Овогодишњи мото фестивала „Ритам света у ритму срца“  је порука организаторафестивала Удружења грађана ЕРА, који већ деценију истрајавају у  жељи да наставемисију стварања пријатељстава и ширења доброте и љубави.
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