ГРАДОНАЧЕЛНИК – НИШВИЛ
ЈЕДАН ОД БРЕНДОВА НИША

ЈЕ

Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас нишку тврђаву
где су у току завршне припреме за почетак главног програма
овогодишњег Интернационалног џез Фестивала Нишвил.
Градоначелник је, са директором Нишвила Иваном Благојевићем
посетио и новоотворени Музеј џеза у згради некадашњег турског
Хамама и погледао поставку која обједињује, на једном месту,
историју Фестивала, и показује развој џез културе у Нишу.
У разговору са директором Благојевићем и некадашњим министром
културе у Влади Србије и актуелним уредником културноуметничког програма Радио телевизије Србије Небојшом Брадићем,
који је данас, такође, био гост Нишвила, Градоначелник је
истакао велику важност коју овај музеј има, као и Нишвил
уопште, у стварању потпуније и богатије туристичке понуде
Ниша.
”Град је препознао значај Нишвила и уврстио га у ред јавних
градских манифестација, јер, поред Тврђаве, Медијане и
Филмских сусрета, Џез фестивал представља културно благо и
јединствени бренд Ниша, по коме је овај град и постао
препознатљив и далеко ван граница наше земље. То се види на
сваком кораку. Град је препун људи са свих страна света, и
очекујем да се процена о 200 000 људи која ће у ових десет
дана видети неки од програма Нишвила, обистини, што ће бити
огроман успех и за Град”, рекао је Булатовић.
Директор Нишвила Иван Благојевић изразио је задовољство
подршком коју Град пружа фестивалу, и без које Нишвил сигурно
не би могао да буде оно што јесте, односно један од десет
најбољих музичких фестивала у Европи, по оцени британског
Гардијена.
Благојевић се нада да ће и министарства културе, омладине, и
туризма, такође препознати значај ове манифестације, и
обезбедити подршку која ће омогућити да Нишвил напредује, и на

техничком и на програмском плану, пре свега кроз долазак у Ниш
највећих имена светске џез сцене.
Градоначелник Булатовић је нагласио да је помоћ Града, са 20
милиона 2016. повећана на 28 милиона динара у овој години, што
сведочи да је Ниш свестан вредности овог фестивала и спреман
је да ту подршку у наредним годинама и увећа.

