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Ужице, 21. августа. – Синоћ је свечаним дефилеом дјечијих умјетничких ансамбала из
Шпаније, Пољске, Турске, Грчке, Мађарске, Канаде, Белорусије, Србије и Републике
Српске улицама овог лијепог града и богатим умјетничким програмом на Градском тргу
почео Четврти фестивал дјечјег фолклора “Лицидерско срце 2012“.

  

У име суорганизатора овог фестивала, за који се са заиста много разлога може казати
да на најљепши начин доприноси развоју пријатељских односа међу народима и
државама, јер то чини кроз најискренију дјечију игру и насмијану радост, на Градском
тргу први је говорио г. Млађен Цицовић, директор Представништва Републике Српске у
Србији. Наглашавајући тај значај дјечјег фестивала, г. Цицовић је израји (Ужице,
Златибор, Нова Варош, Златар, Бајина Башта, Тара, Перућац, Мокра Гора и Дрвенград)
– имати програме и у Републици Српској. Та чињеница радује сваког ко јасно види да с
обе стране Дрине живи један, исти народ, те да ће и наши гости и пријатељи из свијета
моћи сутра, 22. августа, да се увјере у то, не само по народној ношњи, обичајима и
пјесмама и играма, него и по гостољубивости:  једнако срдачној и искреној, како у
Србији, тако и у Републици Српској.

  

  

Други говорник на Градском тргу у Ужицу био је г. Мартин Биелик, представник
Словачке амбасаде у Србији, који је на свечаном отварању овог фестивала потврдио
значај сарадње и пријатељства међу народима, а потом је фестивал званично отворио г.
Јован Марковић, предсједник општине Ужице.
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  По фестивалском плану, учесници ове дивне смотре игре и радости, дјечји ансамбли издевет земаља, сутра ће популарним “Ћиром“ стићи из Мокре Горе у Вишеград, па ће их,послије посјете манастиру Добрун, примити начелник општине Вишеград г. ТомиславПоповић, а разгледање ћуприје на Дрини неће бити само подсјетник на школскоградиво, на нобеловца Андрића и његов славни роман, него и припремна шетња за јошједан дефиле, за свечани пролаз кроз Вишеград и најсвечанији улазак у Андрић град,гдје ће их поздравити Емир Кустурица. Отпоздрав славном редитељу и дар житељимаВишеграда биће велики, цјеловечерњи концерт дјечјих фолклорних ансамбала.  Фестивал се завршава у петак на истом мјесту гдје и почео синоћ, на Градском тргу уУжицу.
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