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Вишеграђани су у сриједу вече имали прилику да угосте учеснике овогодишњег, четвртог
по реду, међународног фестивала фолклора „Лицидерско срце“, који је уз учешће
дјечијих фолклорних ансамбала из Шпаније, Пољске, Турске, Грчке, Мађарске, Канаде,
Бјелорусије, Србије и Републике Српске почео  20. августа у Ужицу.

  

  

Фестивал је ове године, једнодневним програмом у Вишеграду, практично попримио
прекогранични карактер. Млади филклористи су из Мокре Горе стигли туристичком
ускотрачном пругом, успут обилазећи комплекс манастира Добруна. Учеснике
фестивала примио је, потом, начелник Вишеграда Томислав Поповић, а од ћуприје на
Дрини организован је дефиле вишеградским улицама, са кратким представљањем
дијелова кореографија на вишеградском Тргу палих бораца.

  

Млади фолклористи су се након дефилеа упутили ка Андрићграду гдје је одржан
изузетно успио цјеловечерњи концерт уз наступ дјечијих фолклорних ансамбала из
Србије, Канаде, Грчке, Мађарске, Шпаније и Републике Српске, коју су представљали
фолклористи КУД-а „Бикавац“ из Вишеграда, који су били домаћини концерта. На
вечери фолклора својим наступом аплаузе бројне публике измамила је и млада
вишеградска интерпретаторка старих народних пјесама, једанаестогодишња Катарина
Тасић.
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Поздрављајући учеснике фестивала „Лицидерско срце“ начелник општине Вишеград
Томислав Поповић је појаснио да је лицидерско срце некада служило за изјаву љубави
према дјевојци.

  

-Овај фестивал има превасходни циљ очување и његовање традиције старих обичаја,
али и ширење пријатељства уз слање позитивне енергије. Као што је лицидерско срце
некад било симбол љубави, тако је и Вишеград данас велико срце препуно љубави према
свим  људима добре воље, поручио је Поповић.

  

Учесници овогодишњег фестивала „Лицидерско срце“, поред Ужица и Вишеграда, са
својим програмима су гостовали, односно гостоваће на Златибору, у Новој Вароши,
Златару, Бајиној Башти, Тари, Перућцу, Мокрој Гори и Дрвенграду.

  

„Лицидерско срце“ се ове године одржава под покровитељством Града Ужица и
општина Нова Варош, Косјерић, Бајина Башта,  Туристичке  организације Златибор и
Представништва Владе Републике Српске у Београду, те општине Вишеград, Туристичке
организације из овог града и „Андрићграда“.
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  Идејни творац и организатор фестивала је Удружење грађана „ЕРА“ из Ужица, узгенерално спонзорство Нафтне индустрије Србије, а уз бројне покровитеље. Ове годинеје то био и редитељ Емир Кустурица. Главни промотер и водитељ Четвртог фестиваладјечијег фолклора „Лицидерско срце“ је глумац Милорад Мандић Манда, а фестивал овегодине има и хуманитарни карактер, провођењем УНИЦЕФ-ове акције продајелицидерских срца, чији је приход намјењен штићеницама Завода за заштиту женскедјеце и омладине на Околиштима код Вишеграда.  У оквиру фестивала, а непосредно пред почетак свечаног дефилеа Туристичкаорганизацијаопштине Вишеград је представила туристичку понуду општине Вишеград, снагласком на понуду ријеке Дрине. Представљена је и нова туристичка брошура подназивом „Откријте Дрину“, у којој је представљена конкретна туристичка понуда ријекеДрине на територији Вишеграда. Присутнима су дијељени и постери с мотивомвишеградске ћуприје, као и промотивни балони за најмлађе. Ове промотивне активностиспроведене су уз финансијску помоћ италијанске међународне организације ОxфамИталиа.  Славко Хелета
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