
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

Још једна успешна ревија Биљане Реган!

Оцена 5   Оцените

  Категорија: Вести из дијаспоре

  Објављено субота, 01 октобар 2016 21:26

Mанифестација "A Glimpse into the Balkans" је организована од стране  Америчког савета за међународно
образовање из Вашингтона 29.09.2016.

Организатори и посетиоци одушевљени су лепотом, шаренилом и елеганцијом приказаној на овој вечери.

Богато културно наслеђе земаља Балкана приказано је промоцијом мириса и укуса, погледа и звука, појединачне
срдачности и колективне гостопримљивости народа са наших простора. Сарадња између ње и Америчког савета за
међународно образовање остварена је преко српске амбасаде у Вашингтону. Елена Романова, у Савету задужена
за стратешки развој, изразила је жељу да управо ношње и други елементи из Биљанине колекције буду као део
модног шоуа зенит читавог догађаја. Шапчанка из Мериленда је са одушевљењем прихватила Еленин предлог, а о
резултатима заједничких активности се увелико прича.

тражи...
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Најава: "Јасмин на странпутици" у Аустралији  >

SocButtons v1.6

Следећа 

"Јуче је било изузетно  и срећна сам да сам са својим девојкама успела да вратим време у назад и представим све
ношње из бивше Југославије. Свака ношња је прича за себе, а ми смо ту причу испричали  на најлепши могући
начин, управо кроз нашу ревију!" - изјавила је Биљана Реган, организаторка ревије ношњи.

Надамо се да ће се остварити планови за следећу ревију која би требала бити под окриљем Америчког савета за
међународно образовање.
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Пројекат "Будимо на вези" је суфинансиран средствима  Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
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