Отворена ликовна колонија у
Сићеву
У Сићеву је свечано отворена 52. Ликовна колонија. Својим
целокупним постојањем више од пола века пратила је и на
известан начин подстицала развој савремене уметности код нас,
настављаући традицију Надежде Петровић.
По предлогу уметничког Савета ликовне колоније Сићево чији је
председник Миодраг Даја Анђелковић, магистар графике,
овогодишњи сазив броји 11 учесника из Србије (Београда, Ниша,
Панчева), Шведске, Мађарске, Македоније и Црне Горе.
Учесници овогодишње колоније су Миомир Вемић, Тони Чатлески,
Мартин Дуе, Милан Ђурић, Душан Митић, Снежана Манасић,
Слободан Милосављевић Гане, Синиша Жикић, Александар
Милановић, Мирјана Анђелковић и Александар Девић.

ПОЧЕЛИ 52.ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
На Летњој позорници у Тврђави, на којој се синоћ тражила карта
више, почели су, традиционалним ватрометом, 52.Филмски
сусрети. Више од 50 глумаца поклонило се синоћ нишкој публици
која их је поздравила громогласним аплаузом. Међу њима била су
позната имена српске глуме: Никола Којо, Богдан Диклић, Весна
Тривалић, Марко Николић, Небојша Глоговац, Бранислав
Трифуновић, Слободан Ћустић, Војин Ћетковић, Наташа Нинковић,
Слобода Мићаловић и многи други.
Отварање фестивала свечано је прогласила овогодишња добитница
награде „Павле Вујисић“ за животно дело Светлана Бојковић.
Градоначелник Града Ниша Дарко БУлатовић уручио је кључеве
града председници жирија Јелици Сретеновић па ће тако Ниш до

30. августа симболично бити град глимаца.
Прве фестивалске вечери публика је имала прилику да погледа
филмове Стадо и Устав Републике Хрватске.
Пре свечаног отварања Фестивала глумачких остварења у Градској
кући Градоначелник Ниша Дарко Булатовић приредио је пријем за
глумце и госте фестивала.
Фотографија са отварања Филмских сусрета је преузета од ТВ
Зона Плус.

ДАН МЛАДИХ НИША
ДЕЈАНА ПЕТРОВИЋА
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Дан младих Града Ниша, 01.септембар ове године биће обележен
спектакуларним концертом Дејана Петровића.
Музику Србије и Балкана која оставља без речи, овај уметник
извешће на Нишавском кеју, на бини која ће, с обзиром на то да
ће, по први пут у Нишу, бити постављена на реци, представљати
својеврсно изненађење за све љубитеље доброг звука који
1.септембра буду на концерту. Дејан Петровић са својим
оркестром учествовао је на свим већим, домаћим музичким
фестивалима и небројено пута представљао Србију на разним
светским сајмовима, спортским и културним догађајима, и то
увек са великим успехом. Наступали су у Лондону, Торонту,
Москви, Атини, Солуну, Милану, Бриселу, Прагу, Цириху, Софији,
Букурешту, Љубљани, Сарајеву, а сада ће наступити пред нишком
публиком којој обећавају врхунску журку.
Млади су будућност Града Ниша и то Град настоји да показује
свакодневно, кроз програме које финансира и подржава, али и

кроз стварање услова за рад, напредовање, усавршавање и леп и
пристојан живот у Нишу. Дан младих Ниша-1.септембар само је
још једна прилика да покажемо да Ниш живи за младе и са
младима. Дешавања на кеју почеће у 21 сат, а као предгрупа Биг
бенда Дејана Петровића наступиће нишки састав Блекберис.
Покровитељ је Град Ниш-Канцеларија за младе.

Члан Градског већа
Бранислав Качар

ПРЕДСТАВА
„МУЧЕНИЦИ“
АКАДЕМСКОГ ПОЗОРИШТА СКЦ-а
НИШ НАЈБОЉА НА ФЕСТИВАЛУ
КЕСТЕНБУРГ У БАЊА ЛУЦИ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и чланица Градског већа за
културу Јелена Митровски примили су данас глумце Академског
позоришта Студентског културног центра Ниш који су освојили
прво место, за најбољу представу, на Међународном фестивалу
студентских позоришта Кестенбург у Бања Луци.
На овом фестивалу такмичило се 48 представа из 15 земаља.
Иначе, реч је о највећем фестивалу овог типа у региону, а
глумци СКЦ-а из Ниша, освојили су прву награду „Дрво кестена“
за најбољу представу, са представом „Мученици“ у
најзаначајнијој и најбројнијој селекцији, у конкуренцији 25
представа аматерских позоришта.
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Међународног
студентског
фестивала фолклора
У Градској кући организован је пријем за учеснике 10.Међународног
студентског фестивала фолклора.
Учеснике фестивала поздравио је градоначелник Дарко Булатовић који је
гостима уручио статуе са ликом Цара Константина.
Ова традиционална манифестација у Ниш доводи велики број фолклораца из
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познанстава, стичу нове пријатеље и бар једном годишње друже се овде у
нашем граду.
Ове године ту су ансамбли из 10 држава: Аргентине, Порторика,
Колумбије, Кипра, Пољске, Румуније, Молдавије, Бугарске, Црне Горе и
Србије.
Концерти ће бити одржани у Нишу, али и Белој Паланци и Књажевцу. Ово
је прилика да Нишлије, али и љубитељи етно мелоса и игре у градовима у
околини уживају у богатом програму.
За многе од учесника, ово је и прилика да по први пут посете
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Студентски фестивал фолклора
10. Међународни студентски фестивал фолклора НИШ 2017, биће одржан од 16. до 20.
јула. Наступиће ансамбли из 10 држава: Аргентине, Порторика, Колумбије, Кипра,
Пољске, Румуније, Молдавије, Бугарске, Црне Горе и Србије.
Концерти ће бити одржани у Нишу, Белој Паланци и Књажевцу.На конференцији за
новинаре манифестацију су најавили директорка СКЦ-а Драгана Петковић и градска
већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски. Ово је прилика да Нишлије,
али и љубитељи етно мелоса и игре у градовима у

околини уживају у богатом

програму.
Отварање је заказано за 16. јул у Нишу, где ће бити дефиле кроз Обреновићеву
улицу, а потом концерт у амфитеатру на Кеју. Завршни концерт је 20. јула на
платоу испред цркве Св. Цара Константина и Царице Теодоре у парку Светог Саве у
Нишу.

СРБИЈА У РИТМУ ЕВРОПЕ СЛЕДЕЋЕ
ГОДИНЕ У НИШУ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и члан Градског већа за
образовање Бојан Крстић приредили су пријем за нишку екупу
која је први пут учествовала на манифестацији „Србија у ритму
Европе“ и из Сомбора, где се ово такмичење одвијало минулог
викенда, вратила се као победничка екипа.
Члан Градског већа Бојан Крстић који је био и члан жирија на
овом такмичењу и у Сомбор путовао са такмичарима, каже да је
ово било једно посебно искуство и да су младе Нишлије и
Нишлијке, које су наступале представљајући Турску и певали на
турском језику, одушевили публику и били најбољи, и по оценама
жирија и по гласовима публике. Сања Крстић, учесница

такмичења, рекла је да је за све њих велика част била да на
овој манифестацији учествују и представљају свој град. Она је
истакла да се посебно радује што су се са првог такмичења
вратили као првопласирани.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честитао је деци, али и
њиховим родитељима и још једном захвалио некадашњем амбасадору
Турске у Нишу Мустафа Кемалу Бозају који је предложио да деца
из Ниша представљају Турску на овом такмичењу. Он се захвалио
на подршци представницима медија који су, заједно са
родитељима и градом, трудили се да на најбољи могући начин
представе учешће нишке деце на овом такмичењу, захвалио је и
онима који су смс порукама подржали Нишлије.

ГАЛЕРИЈА СРБИЈА ПРИВРЕМЕНО У
ОФИЦИРСКОМ ДОМУ
Галерија „Србија“ привремено ће бити пресељена у Официрски
дом, док Град Ниш не пронађе најбоље решења за ову установу
културе, рекао је приликом обиласка радова на сређивању сале у
Официрском дому градоначелник Дарко Булатовић. Депо, за сада,
остаје где је и био, у згради на Тргу Краља Милана, додао је
градоначелник. Ово је било нужно решење јер је Галерија
савремене ликовне уметности 1. јуна остала без изложбеног
простора „Србија“ јер је зграда на Тргу Краља Милана
реституцијом враћена наследницима некадашњих власника. „Ово је
оптимално решење, зграда је климатизована, репрезентативна и
моћи ће да буде адекватна за изложбе које је Галерија
планирала. У наредном периоду донећемо коначну одлуку хоће ли
Град да купи неки нови, адекватни простор за Галерију и депо
или ће то бити неки потпуно нови објекат. Разматрамо и тражимо
најбоље решење,“ рекао је градоначелник. Прва изложба у новом

простору очекује се 27.јуна. То је изложба сликара и професора
из Београда Синише Жикића.
Иначе, Официрски дом реновиран је априла прошле године, а
свечано је отворен изложбом графика славног француског
уметника Анрија Матиса. У овој згради донета је и чувена Нишка
декларација 1914. године. Зграда је под заштитом државе као
историјски споменик, а за њено реновирање Град Ниш и
Министарство привреде Републике Србије издвојили су нешто више
од 100 милиона динара.

Пети међународни фестивал
духовне музике Музички едикт
Пред препуном салом Светосавског дома почео је Пети
међународни фестивал духовне музике Музички едикт. Прве
фестивалске вечери представила су се два хора домаћина,
црквено- певачке дружине „Бранко“, као и гости из Словеније и
Русије. Словеначки мешовити хор дошао је из Јевнице, а руски
хор студената Конзерваторијума у Москви добио је све симпатије
публике када је наступ почео извођењем српске химне „Боже
правдe”.
Фестивал је отворио градоначелник Ниша, Дарко Булатовић,
пожелевши гостима добродошлицу.
„Добродошли у један од најстаријих српских градова, царски
град цара Константина који је задужио не само хришћанство,
него и целу цивилазацију“, рекао је градоначелник.

ЧАКАРЕВИЋУ УРУЧЕНА
„БРАНКО МИЉКОВИЋ“

НАГРАДА

Мајран Чакаревић, песник из Београда, добитник је 46.
престижног признања које носи име принца поезије Бранка
Миљковића.
Чакаревић је награђен за књигу „Ткива“ издавача Повеље из
Краљева. Њему је награду, у име Града Ниша, уручио
градоначелник Дарко Булатовић. Овогодишњи лауреат до сада је
издао пет књига поезије. На додели признања у Градској кући
стихове Бранка Миљковића и награђеног Чакаревића читао је
млади глумац из Ниша Милош Унић, док је у музичком делу
програма учествовала хорнисткиња Евица Радевска, уз клавирску
пратњу Марије Динов Васић.

