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Заменик градоначелника Ниша проф. др Милош Банђур примио је
данас у Градској кући Борислава Максимовића, сарадника за
културу представништва Републике Српске у Србији и чланове
етно састава „Траг“ из Републике Српске, који у Нишу бораве у
оквиру обележавања Дана Републике Српске од 3-8 септембра.
Етно група „Траг“ је вокално-инструментални састав који негује
традиционалну музику Балкана. Делује од 2003. године. Групу
чини десет чланова: четири женска вокала и шест
инструменталиста. Акценат је на традиционалним инструментима
(фруле, гајде, кавал, тарабуке, тапан), али у саставу су и
класични инструменти – гитара и виолина, као и модерни– клавир
и бас-гитара.
У срдачном разговору заменик градоначелника је пожелео
добродошлицу члановима овог састава и истакао нераскидиве везе
између Србије и наших сународника који живе западно од
Дрине.Овакве манифестације су један од начина неговања
народних традиција и култруно-историјског наслеђа српског
народа,речено је између осталог током сусрета.
Етно састав „Траг“ одржаће бесплатан концерт за све Нишлије
вечерас од 20 сати у Дому Војске.
На репертоару групе су песме из Републике Српске, Србије, Црне
Горе, Македоније и Бугарске. С обзиром на то да “Траг” често
наступа у Русији, у репертоар су уврстили и руске песме. Група
Траг је наступала на многим значајним манифестацијама у БиХ и
иностранству.

Отворена ликовна колонија у
Сићеву
Ликовна колонија “Сићево 2018” свечано је отворена синоћ у
овом пикторесном селу надомак Ниша. Ликовна колонија Сићево је
најстарија уметничка колонија на Балкану. Основана је 1905.
године по идеји и уз залагање српске сликарке Надежде
Петровић.
Током непрекидног организовања од 1964. године до данас у раду
Колоније учествовало је готово 500 академских уметника
различитих генерација и стилских опредељења из свих крајева
некадашње Југославије и из иностранства.
Овогодишње издање ликовне колоније званично је отворила
градска већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски.
Селектор овогодишње Ликовне колоније је Миодраг Даја
Анђелковић, магистар графике из Ниша. Организатор Колоније је
Галерија савремене ликовне уметности Ниш.
Током трајања Колоније уметници ће имати прилике да посете
културно-историјске споменике града Ниша, неки од манастира у
близини и саму Сићевачку клисуру која је редак природни
феномен.
Овогодишња Ликовна колонија Сићево окупила је 12 сликара
региона, а међу учесницима су Мирољуб Ђорђевић и Ђуро Радоњић
из Ниша, потом Маја Тодић, Косовска Грачаница, Соња Спироска
Остојић, Босна и Херцеговина, Весна Беговић, Црна Гора,
Александра Ракоњац, Београд, Зоран Граовац, Београд, Милош
Милосављевић, Македонија, Ана Видмар, Словенија, Росен Тошев,
Бугарска, Габриела Урбан, Мађарска и Лајош Вегх, Мађарска.
У избору учесника Ликовне колоније Савет Колоније се укључује
и у обележавање значајног јубилеја Уметничке школе: 70 година
постојања, па ће у раду Колоније учествовати
дугогодишњи

професори Уметничке школе Ђуро Радоњић и Мирољуб Ђорђевић.

СВЕЧАНОМ ПРЕДАЈОМ КЉУЧЕВА
ГРАДА АНИ СОФРЕНОВИЋ,ПОЧЕЛИ
53.ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалном предајом кључева града глумцима и пројекцијом
филма „Јужни ветар“ редитеља Милоша Аврамовића, почео је
Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма, Филмски
сусрети Ниш 2018.
Како је то већ уобичајено из Градске куће, где је приређен
пријем за учеснике и госте нишког фестивала, око 50 пристиглих
глумаца и чланова филмских екипа, црвеним тепихом преко
тврђавског моста, са замеником градоначелника проф.др Милошем
Банђуром,
стигли су до Летње позорнице. Заменик
градоначелника Банђур истакао је да је поносан што Град Ниш
баштини традицију најстаријег филмског фестивала у Србији,
најстаријег у региону и што је специфичан управо по томе јер
је посвећен глумцима.
„Колеге глумци, Тврђава је наша!“, чуло се по 53. пут, на
церемонији свечаног отварања фестивала. Пред препуном Летњом
позорницом, кључеве града, председници овогодишњег жирија, Ани
Софреновић предао је заменик градоначелника Ниша проф. др
Милош Банђур. Примивши кључеве града од господина Банђура, Ана
Софреновић је рекла:
„Поглед са Летње позорнице на публику обавезује све глумце да

сваке године буду што бољи. Већ 53 године ви сте ти који нама
глумцима дајете подршку, снагу, гледате нас и по киши, у шта
сам се уверила пре неколико година. Ви сте ти који дајете
разлог глумцима да сваке године дођу у Ниш. Хвала вам на
томе”.
Прве фестивалске вечери, по традицији, уручена је и награда
„Павле Вуисић“. Радошу Бајићу, глумцу и редитељу. Признање је
уручио Владан Живковић уметнички директор фестивала.
„Нема нас много који се можемо похвалити да смо играли са
глумачком громадом какав је био наш Паја. Прошло је више од 40
година, од када сам први пут, заједно с њим, стајао на овој
сцени после приказивања филма „Бештије“ на тадашњим Филмским
сусретима. Вечерас се тај круг затвара и од вечерас сам у
друштву бесмртних”, рекао је Бајић.
Филмске сусрете отворила је светска премијера филма „Јужни
ветар“ редитеља Милоша Аврамовића. Нишка публика имала је
прилику да прва погледа ово филмско остварење, с обзиром на то
да је српска премијера „Јужног ветра“ најављена за 14.
новембар у Београду.
Као други приказан је филм „Границе кише“ аутора Николе
Мијовића и Владимира Судара.

ПРИЈЕМ ЗА ЧЛАНОВЕ ОРКЕСТРА
РОГНАН
ХОРНОРКЕСТАР
ИЗ
НОРВЕШКЕ
Чланица Градског већа за културу Јелена Митровски и помоћник
градоначелника проф.др Небојша Ранђеловић примили су вечерас у

Градској кући госте из Норвешке, чланове оркестра Рогнан
хорноркестар који су гости Града иучесници џез фестивала
Нишвил. Одржали су концерт на Амфитеатру на кеју који је
одушевио присутне Нишлије. Пријему су присуствовали
и градоначелници Ниша и Салтдала, Дарко Булатовић и oooРуне
Берг, који су искористили прилику да разговарају и о наставку
сарадње два побратимљена града.
Иначе, оркестар је основан, управо на данашњи дан,давне
1908.године под именом Рогнан Хорнмузик и један је од првих
чланова музичког удружења у Северној Норвешкој. Има 28
чланова.
Гости су се захвалили на срдачној добродошлици и истакли да им
је изузетно задовољство што своју музику могу да представе
Нишлијама. Одушевљени су фестивалом и свим пратећим
програмима. Помоћник градоначелника Ниша Небојша Ранђеловић
истакао је да му је драго што је имао прилику да слуша
извођење Рогнанхорноркестра, иначе аматерскогоркестра, и
пожелео им још много успешних наступа и пријатан боравак у
Нишу, уз жељу да се културна сарадњадва града побратима у
наредном периоду ипрошири. Гости су, заједно са нишком
Импресијом, у Градској кући, извели и пригодан музички
програм, и најавили могућност наставка сарадње.

Награда Нишвилле – а за
животно дело уручена Лазару
Тошићу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас у Градској
кући награду за животно дело џез музичару бубњару Лазару
Тошићу. Градоначелник је честитао овогодишњем лауреату и

истакао да је Нишвилле бренд града и изузетан међународни
фестивал па је самим тим и награда коју је Тошић добио од
посебног значаја. Булатовић је нагласио да за време Нишвилле-а
у Ниш дође велики број туриста и да је фестивалска атмосфера у
граду прелепа. Тошић се захвалио на гостопримству и поручио да
су ово за њега посебни тренуци. У Градској кући боравили су и
волонтери Нишвилла, њих 50 од укупно 303 који на себи
својствен начин презентују фестивал. Њих је поздравила чланица
Градског већа Јелена Митровски која им је пожелела да се лепо
друже, а онима који нису из Ниша, да одавде понесу најлепше
успомене.

САРАДЊА НИША И САЛТДАЛА СЕ
НАСТАВЉА-ГРАДОНАЧЕЛНИК РУНЕ
БЕРГ ГОСТ ГРАДА
„Дугогодишњи пријатељски односи и сарадња Града Ниша и
норвешког Града Салтдала који су и озваничени протоколом о
братимљењу давне 1985.године, а која је неоправдано
заустављена 2006.године, на обострано задовољство ће се
наставити и тим поводом ја сам дошао у Ниш, уверен да у многим
областима можемо да опет успешно сарађујемо и
заједно
радимо“, рекао је данас у Градској кући градоначелник
норвешког града Салтдала Руне Берг. На састанку у Нишу
представљени су потенцијали оба града и разматрани аспекти
будуће сарадње. Према речима Берга, у области образовања,
културе и омладине можемо одмах да сарађујемо, а норвешки град
отворен је и за сарадњу у области индустрије. Заменик
градоначелника Ниша проф.др Милош Банђур истакао је да му је
задовољство што ће гости Ниша имати прилику да посете и
интернационални џез фестивал Нишвил и што њихов аматерски џез

оркестар наступа на овом фестивалу. Банђур је истакао да је
хуманост и добро лице које су Норвежани показивали према
српским интернирцима у прошлости је нешто што се годинама
препричава. „Делегација Града Ниша боравила је у Салтдалу јуна
прошле године где је присуствовала обележавању 75 година од
одвођења првих српских интернираца на принудни рад. Ја сам био
задивљен на који начин норвешки народ брине о српском
меморијалном комплексу-сабирном гробљу, где је сахрањено
укупно 1911 српских интернираца, од 2081 колико је боравило
тамо. Град Салтдал и Влада Краљевине Норвешке уложиће додатна
средства да се меморијални комплекс реконстрише. Тада се и
јавила идеја и потреба да опет сарађујемо и тим поводом
градоначелник Салтадала је у Нишу“, поручио је Банђур. Поред
градоначелника са сарадницима, у Нишу борави и аматерски џез
оркестар из овог града који је синоћ наступио на Амфитетатру
на Кеју, а наступиће још једном у оквиру Нишвил џез фестивала.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ФРАНЦУСКОГ
МОНСЕГИРА ПОСЕТИО НИШ
Сарадња између Града Ниша и француске општине Монсегир,
започета у октобру 2012.године у оквиру децентрализоване
сарадње са Саветом департмана Жиронде, а на иницијативу
Амбасаде Француске у Србији, са договором да та сарадња буде
посвећена младима, култури и одрживм локалном развоју, успешно
траје, рекао је на данашњем пријему за градоначелника општине
Монсегир, Паскала Лаверња, заменик градоначелника Ниша проф.др
Милош Банђур. Он је истакао значај ове сарадње која се
првенствено огледа у размени искустава у области културе.
Истовремено, заменик градоначелника Ниша захвалио је господину
Лаверњу што је, својим доласком у Ниш, истакао значај џез
фестивала Нишвил, уједно напоменувши да ће фестивал управо

отворити мешовити млади џез састав који чини 17 музичара из
нашег града и 23 музичара из Монсегира. Лаверњ је назначио да
му је изузетно драго да постоји сарадња Ниша и Монсегира и да
ће она у годинама које долазе сигурно добијати на интензитету.
Похвалио је фестивал џеза и истакао да му значи што је ових
дана у Нишу и што пружа подршку заједничком џез саставу
Нишлија и Монсегирана, али да је ово и прилика да види на који
се начин овај фестивал организује јер и у самом Монсегиру,
градићу од 1 500 становника, имају сопствени фестивал џеза на
који су јако поносни.

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.

ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА ЕГИПТА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је данас амбасадора
Арапске републике Египат, његову екселенцију амбасадора Амр
Агувејлија, првог дипломату из ове пријатељске земље који је
посетио наш град после више од 15 година.
Сусрет договорен пре неколико месеци, поклопио се и са
вечерашњим наступом ансамбла модерног балета Каирске државне
опере на фестивалу Нишвил театар, па се управо питање
проширења и унапређења културне сарадње и наметнуло као једна
од главних тема разговора Градоначелника Булатовића и високог
госта. Амбасадор Агувејли је рекао да сарадњу не треба

лимитирати само на Београд и Каиро, као два главна и највећа
града, већ да треба подстицати повезивање и осталих градова из
обе земље. Он је, тим поводом, упутио и позив нишким
фолклорним ансамблима да буду гости на неком од бројних етно
фестивала у Египту.
Такође, у разговору је покренута и иницијатива за ближе
повезивање, па и братимљење Ниша са неким од већих градова у
Египту, што је обострано прихваћено.
Градоначелник Булатовић је истакао да је Ниш град са
пребогатим али недовољно истраженим археолошким наслеђем, и
који има потребу за сарадњу са египатским стручњацима који
имају огромно искуство у тој области. Он је нагласио да је и
Народни музеј у Нишу спреман за повезивање и сарадњу у
истраживању са неким од египатских музеја или археолошких
институција.
Амбасадор Агувејли је рекао да је упознат са наглим развојем
нишког аеродрома Константин Велики, и истакао да би било добро
покренути авио линију, редовну или чартер, између Ниша и
аеродрома у Хургади или Шарм ел Шеику, и да би то било од
важности не само за грађане овог дела Србије, већ и Бугарске и
Македоније, и омогућило много већу туристичку размену у оба
правца.
После сусрета

са

градоначелником

Булатовићем,

коме

су

присуствовали и градска већница за културу Јелена Митровски,
директори Народног Музеја и Туристичке организације Ниш, за
амбасадора Египта и његове сараднике организован је и разговор
са привредницима у Регионалној привредној комори, са циљем
упознавања и иницирања ближег повезивања, јер је оцењено да је
тренутна економска сарадња две земље са трговинском разменом
од свега 30-так милиона долара једноставно недовољна
и незадовољавајућа, и да јачање привредних веза и односа, мора
бити један од приоритетних интереса обе стране.

ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ПОСЕТИО НИШ
Уочи празника Светог архангела Гаврила, Његова Светост,
Патријарх Српски, Г.Г. Иринеј, посетио је Ниш, град у коме је
као Епископ столовао од 1975. до избора за Патријарха СПЦ, и
присустваовао празничном бденију у храму Сабора Светих
Архангела у Нишу.
Његову Светост су у порти Саборног храма у Нишу претходно
свечано дочекали Епископ нишки Г.Г. Арсеније испред
многобројног монаштва и свештенства нишке Епархије, као и
верног народа који се у заиста великом броју окупио да дочека
свог некадашњег вољеног Епископа.
Храм Сабора Светих Архангела, у Нишу познатији као мали
Саборни храм, синоћ је први пут, након скоро две године,
отворен за верни народ, и то на најлепши могући начин –
празничним бденијем које је служио Његово Преосвештенство Г.Г.
Арсеније у присуству Његове Светости Патријарха српског. Овај
храм наредне године обележава 200 година од изградње, и у
сусрет великом јубилеју, обављена је опсежна рестаурација,
како би храм био обновљен.
На бденију су, поред Његове Светости, присуствовали и
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, Командант Копнене војске
генерал-потпуковник Милосав Симовић, Командант одреда
Жандармерије Ниш Ненад Шћепановић, председници градских
општина, јавног и културног живота града Ниша…
Његову Светост је на крају празничног бденија срдачно
поздравио Владика нишки Арсеније уз добродошлицу и захвалност
на „бразди коју је (Његова Светост) заорао на њиви Господњој
пуних 36 година (јер је она) дубока и доноси стоструке плодове
– град испуњен светињама и светиње испуњене народом Божјим“,
као што је и овај храм у коме је Патријарх дочекан.

