
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

Незабораван културни викенд у Охају

Оцена 5   Оцените

  Категорија: Вести из дијаспоре

  Објављено среда, 14 октобар 2015 18:55

Предходна субота, 10. октобар, била је прелепа прилика да две Шабчанке пренесу део онога што воле да раде,

свим заинтересованим љубитељима културе, а то је овога пута дивна збирке костима из колекције Биљане Реган.

Уз Биљану Нада Мартиновић пружила је своју невероватну подршку, идејна решења, логистику и највредније -

своје учешће.

Овај кратак омаз Српској култури и наслеђу осмишљен је у виду модне ревије, вокалних наступа као и наступа

фолклорне групе “Морава” из Охаја.

Ревију су отворили Српски дечији хор са песмом “Тамо далеко” под диригентском палицом  Др Наде Мартиновић. У

првом делу представљена је сама идеја догађаја и публика је упозната са програмом. Наступили су модели са

првих 14 костима из колекције.

Сваки је описан и представљен појединачно до детаља. У паузи ревије наступили су Нада Мартиновић и Ненад

Јовановић са пар фолк нумера “Магла паднала” и “Јаре моје”.

Након музике представљено је преосталих 14 модела у народној ношњи после чега је наступила је фолклорна

група и тиме је заокружен дивно осмишљен програм за то вече. 

тражи...

Михољдан -
12.10.
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< Изложба - Албум сећања на наше претке из Првог светског рата

Уметнички програми у српској цркви у Стоном Београду  >

"У недељу смо посетили Охајо музеј уметности, урађен је један фото сешн. Након тога отишли смо у

Интернационалну башту културе  где се налази и Српска баста и такође направили неколико снимака - овога пута у

десетак градских ношњи. Свака богато украшена аутентицним либадама и одговарајућим комадима накита.

Ово је било једно невероватно искуство и највеће задовољство долази из чињенице да смо са нашом заједницом у

Кливленду, уз учешће тамошње омладине -  поделили оно што нам је срцима најмилије - наше корене, наше Српско

наслеђе." - изјавила је Биљана Реган.

Т. Миљковић
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