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Свечаним дефилеом, који је измамио уздахе одушевљења и гласну подршку свих који су
се у четвртак, 09. августа, око поднева затекли у најпопуларнијој београдској улици,
Кнез Михаиловој, дечји фолклорни ансамбли из Србије су, у аутентичним народним
ношњама, најавили Четврти међународни дечји фестивал фолклора "Лицидерско срце".

  

На конференцији за штампу, организованој непосредно потом у просторијама
Туристичке организације Србије (Београд, Чика Љубина 8), саопштено је да ће
"Лицидерско срце" ове године окупити дјецу од 8 до 14 година из Шпаније, Пољске,
Турске, Грчке, Мађарске, Канаде, Белорусије, Србије и Републике Српске и да ће тако
заиграти и играти 21 фолклорни амнсамбл из девет земаља!

  

  

Програм ће, као и на досадашња три фестивала, почети свечаним дефилеом у Ужицу
20. августа и одвијаће се на Златибору и Златару, у Новој Вароши и Бајиној Башти, на
Тари и Перућцу, у Мокрој Гори и Дрвенграду, али и у Вишеграду и Андрићграду.
Представништво Републике Српске у Србији је суорганизатор ове, сад се већ може рећи
традиционалне манифестације игре, пријатељства и хуманости, јер се поред смотре
фолклора, тј. концерата у мјестима на десној и лијевој обали Дрине и фолклорних и
грнчарских радионица, изложби националних ношњи земаља учесница и изложби
фотографија са претходних сусрета, организује и продаја лицидерских срца и
УНИЦЕФ-ова хуманитарна акција за помоћ Заводу за заштиту женске дјеце и омладине
у Вишеграду. Уз наше Представништво, фестивал "Лицидерско срце" подржао је и наш
славни редитељ Емир Кустурица, а промотер и водитељ је глумац Милорад Мандић
Манда.

  

Програм за сриједу, 22. августа нама је посебно интересантан, јер је предвиђено да тог
дана дјеца, послије фолклорне радионице у Дрвенграду, популарним "Ћиром" стигну до
Вишеграда, да посјете манастир Добрун, да се потом сретну са начелником општине и
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обиђу град и да увече, послије дефилеа у 19 сати, имају концерт у Андрић граду.

  

Четврти међународни дечји фестивал фолклора "Лицидерско срце" завршава се у
Ужицу, у петак 24. августа ове године.

 2 / 2


