
ПОЧЕТНА ВЕСТИ СРБИЈА СРБИ НА ВЕЗИ О НАМА КОНТАКТ

Позив за сарадњу

Придружите нам се, шаљите нам своје предлоге, идеје, најаве активности... на наш маил office@srbijanavezi.rs

Category Култура

Date 2015-06-21 00:00

Place Harpers ferry, West Virginia

САД - Боје Божура, Биљана Реган

Промоција ношњи са Косова
Западна Вирџинија, Национални парк Harpes Ferry - цео дан

Много је симболике везано за 28. Јун, верујем да на јединствен начин описује карактер наше нације. Овим
наступом желимо да одамо почаст сећању које је значајно за нашу историју и развој ина невероватну храброст и

тражи...
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Календар дешавања

June 2015
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духовност нашег народа у борби за слободу.

Стари Словени су веровали у исцелитељску моћ Светог Вида који је лечио све очне болести и слепима враћао
вид. Веровало се да ће се младе девојке удати за првог момка кога виде на овај дан. Такође се на овај дан није
певало нити славило већ се народ присећао и одавао пошту палим борцима из Косовске битке.

Црвени Божур је цвет који једино расте у Косовској регији и један је од симбола наше богате историје са тог
поднебља. Прелепи костими с краја 19. и почетка 20. века оживљавају културни израз.

Такође смо за ову прилику изабрали и музику из богатог опуса Биљане Крстић, јер на савршен начин употпуњује
дивну поруку коју шаљемо одавде - не заборављамо већ прослављамо и чувамо "Боје Божура"!

Биљана Крстић, етно музиколог,рођена је у Нишу и једна од најпознатијих српских извођача аутентичних записа
изворне Српске музике. То су углавном ретко извођене, а већином и необјављене музичке теме са Косова, јужне
Србије, Тимочке Крајине, Македоније, Румуније, Бугарске и Мађарске. На сцени је присутна дуги низ година и
њен рад је високо цењен међу публиком и колегама. Биља и Бистрик активно наступају по свету и једна од
турнеја који очекујемо биће одржана овде у САД.
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Пројекат "Будимо на вези" је суфинансиран средствима  Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
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