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У Београду 11. и 12. маја 2013. године, под покровитељством КУД-а „Крајина“, одржан је
Четврти Фестивал фолклора Срба са западне стране Дрине, под називом „ШИРИ МИ СЕ
МОЈЕ КОЛО МАЛО“. Овај Фестивал је наставак активности КУД-а „Крајина“ у склопу
пројекта „Наслеђе и традиција у процесу друштвених интеграција“.

  

  

Први Фестивал фолклора Срба са западне стране Дрине је одржан 8. маја  2010. године
у Великој сали Дворане Дома Синдиката на којем је  учествовало 5 фолклорних
ансамбала. Други Фестивал је одржан 4. јуна  2011. године са богатијим садржајем, од
активности у самом центру града  до вечерњег концерта у великој сали Установе
културе „Вук Караџић“. Тада  је већ било видљиво да ће исти заживјети и бити подржан
од институција  културе града Београда. Учесници Другог Фестивала су били
фолклорни  ансамбли из Словеније, Хрватске, Републике Српске и Србије. Трећи 
Фестивал је одржан 19. маја 2012. године уз учешће 14 фолклорних ансамбала из
бивших југословенских република.

  

  

Као и претходних година, у оквиру Четвртог Фестивала свечани дефиле свих 12
фолклорних ансамбала, око 400 фолклораша је кренуо са опуштеним дружењем на
Калемегдану, заједничким фотографисањем, Ужичким колом, а затим од библиотеке
града Београда игром и пјесмом до Трга Републике, улицом Кнеза Михаила. Била је то
велика и весела поворка српске културе и традиције. Фестивал, вечерњи концерт свих
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ансамбала, је одржан у Установи културе Вук Караџић са почетком у 17 часова.
Присутни су могли видјети богаство игре и пјесме српског фолклора. Може се рећи да
ова културна српска презентација обухвата значајније сегменте културе него што су то
само поједине фолклорне игре. Она садржи богате српске традиције и историјске
обичаје још од турске владавине, као и сегменте драме, музике, језика, поезије, пјесме,
игре и вјере.

  

У оквиру Фестивала учествовали су: КУД "Зора" - Силаш, Хрватска, СКД "Просвјета" -
Загреб, Хрватска; СКУД "Јован Лазић" - Бели Манастир, Хрватска; СУС "Стеван
Синђелић" - Љубљана, Словенија; КУД "Коло" - Бања Лука, Република Српска; КПД
"Васо Пелагић" - Пелагићево, Република Српска; КУД "Свети Ђорђе"  - Шековићи,
Република Српска; КУД "Свети Панателејмон" - Хан-Пијесак, Република Српска; КУД
"Милош Дујић" - Челинац, Република Српска; КУД "Соко" - Инђија, Србија; КУД "Никола
Тесла" - Београд, Србија и домаћин КУД "Крајина" - Београд, Србија.

  

    

  

Један од веома важних циљева ове културне манифестације је повезивање матице и
дијаспоре, културна размјена фолклорних ансамбала, заједничке активности како у
Београду тако и концерти у градовима бивших Југословенских Република. Пројекти
којима фолклорни ансамбли у Србији обогаћују нематеријалну културну баштину добија
се вишеструко у односу на уложено а подсјећање и подстицање младих српске
дијаспоре на учешћа у садржајима културног карактера у матици је веома важно за
њихов одгој и живот. Успјешну реализацију Фестивала је у великој мјери помогла
Туристичка организација Србије и Туристичка организација Београда, јавни сервис РТС
и многобројни други електронски и писани медији, поједини спонзори и доказани
пријатељи Куд-а „Крајина“.
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