
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

"БОЈЕ БОЖУРА" у Западној Вирџинији

Оцена 5   Оцените

  Категорија: Вести из дијаспоре

  Објављено недеља, 28 јун 2015 15:06

Двадесет првог Јуна 2015. године у прелепом амбијенту Националног парка Harpes Ferry у Западној Вирџинији наша
Биљана Реган успешно је организовала промоцију ношњи са Косова, а све у част наступајућег Видовдана који се
данас обележава.

За сајт Србија на вези Биљана је рекла:

"Имали смо сви прелепе аутентичне костиме, природу и велику жељу да покажемо колико се поносимо нашом
традицијом. Група младих људи је учествовала и представила себе овога пута! Посебно је лепо било радити са
толиком преданошћу и инспирацијом."

тражи...

Видовдан
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Календар дешавања

June 2015
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Љубљана: Одржана промоција документарне ТВ серије: Краљевина Југославија у Другом светском рату  >
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Следећа 

Много је симболике везано за 28. Јун, а овим наступом госпођа Реган желела је да ода почаст сећању које је
значајно за нашу историју и развој и на невероватну храброст и 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 за ову прилику изабрана је и музика из богатог опуса Биљане Крстић, јер на савршен начин употпуњује
дивну поруку коју шаљемо одавде - не заборављамо већ прослављамо и чувамо "Боје Божура"!

Србија на вези
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Пројекат "Будимо на вези" је суфинансиран средствима  Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
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