Пријем за учеснике и госте
манифестације «Радост Европе»
у Нишу
У оквиру манифестације «Радост Европе» данас je приређен пријем за децу
учеснике овог фестивала која ће наступити и у Нишу.
Учеснике ове традиционалне манифестације примио је градоначелник Дарко
Булатовић који је пожелео добродошлицу свим гостима и деци која ће
наступити у Нишу.Пријему је у име организатора присуствовао и директор
Дечјег културног центра Београда Миња Субота и директор Центра за
традицију и духовност из Ниша Миљко Петровић.
«Радост Европе» је највећа и најстарија интернационална манифестација
дечјег стваралаштва, која ове године прославља свој 50.јубилеј .
Почетком октобра у Београд су стигла деца из земаља Европе да певају,
глуме, а пре свега се друже и добро забављају.

Отворен 10. Сајам аутомобила у
Нишу
У организацији Цитy Маркетинг Центра, а под покровитељством Града Ниша,
у Хали “Чаир” свечано је отворен јубиларни X Сајам аутомобила у Нишу.
„Ауто Мото Фест” Свечаности отварња присуствовао је и градоначелник
Дарко Булатовић.

Ову највећу привредну туристичку манифестацију у Нишу, коју сваке године
посети око 30.000 људи са југа Србије, отворио је Младен Алвировић, уредник
и водитељ деценијама најгледаније емисије о аутомобилизму као и ревије
„САТ”.
Водећи светски произвођачи возила, делова и ауто опреме на две хиљаде
квадрата, понудиће оно најбоље што имају. Ове године више излагача биће
на паркету нишке дворане, а у понуди ће бити и нови занимљиви двоточкаши
који ће први пут бити изложени у Нишу. Оно што ће свакако обележити овај
сајам су свакако и електрични аутомобили, који ће се по први пут наћи пред
публиком овог дела Србије. Дистрибутери најављују чак 5 српских премијера
и велики број нишких новитета.

Традиционални „ Дан
аутомобила ” у Нишу

без

У Нишу је обележена Европска недеља мобилности ,традиционалним
програмом на Тргу краља Милана. Ова европска иницијатива подстиче
градове на увођење мера одрживог транспорта и позива људе да промене
понашање у саобраћају – опредељујући се за алтернативне видове превоза
уместо аутомобила.
Град Ниш je, као и претходних година, узео активно учешће у међународној
кампањи чији је мото ове године „Пешачите са нама“.
У оквиру манифестације „Дан без аутомобила“ на Тргу Краља Милана своје
вештине представили су спортисти и деца предшколског и школског
узраста.
Организована је и рекреативна бициклистичка вожња од Трга Краља
Милана, улицама Стефана Првовенчаног, 7. јули и Булевар Немањића до

Дома здравља, улицом Војводе Мишића до раскрснице Црвени певац и
улицом Вожда Карађорађа назад до Трга Краља Милана.
Европска недеља мобилности је манифестација којом се промовишу
алтернативни видови саобраћаја у односу на моторизовани саобраћај који
користи фосилна горива. Циљ Европске недеље мобилности је да се
промотивним манифестацијама и спровођењем макар једне трајне мере
одрживе урбане мобилности учини напор да се смањи коришћење путничких
аутомобила и побољшају услови за јавни саобраћај, кретање бициклиста и
пешака.

10. Ауто Мото Фест у Нишу
Сајам аутомобила у Нишу ове године бележи велики јубилеј – десет година постојања.
10.“Ауто Мото Фест” Ниш биће одржан од 4. до 6. октобра 2019. године у нишкој Хали „Чаир“.
Поред великог привредног значаја, годинама бележи и велики број туристичких посета у дане одржавања
сајма.
Овим поводом у Градској кући организован је пријем за организаторе и излагаче на сајму.Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић истакао је да ова манифестација из године у годину бележи раст и да је Ниш један од
ретких градова у региону који има овакав сајам попут знатно већих метропола.
Након деценије постојања сајам је добио и маскоту, коју је осмислио вишеструко награђиван нишки
карикатуриста Саша Димитријевић.
Осим изложбе путничких возила, биће понуђен и богат теретни програм, уз пратећу опрему. Неће изостати
велика понуда гума док ће осигуравајућа друштва имати своје штандове и приступачну понуду.
Традиционално ће бити постављена и тркачка стаза за малишане. Олдтајмери имаће своје место, јер управо
њихова изложба сваке године изазове велико интересовање посетилаца.
Брендови аутомобила на нишком Ауто Мото Фесту су Форд, Фиат, Тојота, Цитроен, Ауди, Шкода, Рено,

Дачија, Нисан, Мазда, Јамаха, Мотогрини, Џип, Хјундаи као и бројни ауто центри и сервиси.
Организатор Ауто Мото Феста је Сити Маркетинг Центар, покровитељ Град Ниш и ТОН.

МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ СРПСКЕ
У СРБИЈИ
У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ у холу Градске куће,
у суботу 07.09. 2019. године, са почетком у 18:00 часова, биће
одржано књижевно вече писаца из Републике Српске. Публици ће се
представити писци Стеван Р. Стевић и Јово Николић, водитељ Душко
М. Петровић.
Представа Народног позоришта Републике Српске „Кокошка“, аутора
Николаја Велимировича Кољаде, у режији Предрага Штрпца, биће
одиграна у Народном позоришту у Нишу, у суботу 07.09.2019. године,
са почетком у 20:00 часова.
Улаз је слободан.

ПОЧЕЛИ 54. ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалним свечаним пријемом у Градској кући, дефилеом црвеним
тепихом до Тврђаве, а потом и свечаном предајом кључева Града глумцима
отпочео је 54. Фестивал глумачких остварења домаћег филма – Филмски

сусрети у Нишу.
Предајући кључеве Ниша председници овогодишњег жирија Нели Михајловић
на Летњој позорници у Нишкој тврђави, градоначелник Дарко Булатовић
поручио је да у овом случају народна изрека ”сваког госта 3 дана доста” не
важи.
”Нишлијама је мало и седам дана када су у питању српски глумци. И 54
године су мало, колико траје овај фестивал и надам се да ће трајати
заувек”, поручио је Градоначелник.
У оквиру свечаности Отварања филмских сусрета глумици Горици Поповић
уручена је и награда за животно дело Павле Вујисић, а плакету и слику,
портрет прослављеног великана српског и југословенског глумишта
добитници је уручио уметнички директор Филмских сусрета и председник
Удружења глумаца Србије Владан Живковић.
Након церемоније отварања и традиционалног ватромета, приказана су и
прва два филма из програма овогодишњег фестивала. То су ”Делиријум
Тременс” редитеља Горана Марковића и филм ”Режи” Косте Ђорђевића.
У такмичарском програму фестивала је укупно 12 филмова који ће и
конкурисати за 8 глумачких награда. Свечано затварање фестивала и додела
награда је 30. августа, када ће ревијално бити приказани пилот епизода
друге сезоне Сенки над Балканом и документарни филмови ”Куде је тај Ниш”
и ”Последњи Ју филмски романтик”.

ЗАВРШЕН 6. МЕЂУНАРОДНИ
ФЕСТИВАЛ ХОРСКЕ ДУХОВНЕ
МУЗИКЕ

Заједничким наступом Московског синодалног хора, Хора и
оркестра Радио телевизије Србије, Хора „Coro normalista“ из Мексика
и Нишке црквено-певачке дружине „Бранко“ који су извели Стабат
матер, митрополита Илариона Алфејева завршен је Шести
међународни фестивал хорске духовне музике „Музички едикт“,
бијенална манифестација која се већ 12 година одржава у Нишу.
На свечаном затварању фестивала, заједнички је наступило 200 извођача, уз
вођство маестра Бојана Суђића, а њихови гласови који су се стопили у
јединствен божански глас оставили су публику без речи.
Свечаном затварању присуствовао је и Патријарх српскиГосподин Иринеј,
Епископ нишки Арсеније, амбасадор Мексика, аташе за културу амбасаде
Руске Федерације у Београду, као и градоначелник Ниша Дарко Булатовић и
начелница Нишавског управног округа Драгана Сотировски, са сарадницима.
Четврто фестивалско вече које је одржано на препуном платоу испред
Светосавског дома отворио је Хор „Coro normalista“ из Мексика којим је
дириговао Хорхе Алтиери Хернандез. Након њих, наступио је Хор Радио
телевизије Србије под дирегентским руководством маестра Бојана Суђића,
да би се на крају вечери публици представили и гости из Русије, Московски
синодални хор и диригент Алексеј А.Пузаков.
На овогодишњем “Музичком едикту” учествовало је укупно 19 хорова са око
500 певача из 11 земаља са три континента, а овог пута гости су дошли и из
Северне и Јужне Америке.
„Циљ самог фестивала је промоција Ниша, као родног града цара
Константина, значајног места на хришћанској карти света. Посебан значај
овогодишњем фестивалу даје, обележавање осам векова од стицања
аутокефалности Српске православне цркве“, казала је Сара Цинцаревић,
диригент Нишке црквено-певачке дружине „Бранко“.
„У сећање на Милански едикт и на најпознатијег „Нишлију“, направили смо
један уметнички акт, фестивал Музички едикт, који је на трагу правног акта.
Град и целокупна српска јавност моћи ће да виде, да се људи на
најразличитији начин моле богу, увек користећи један исти језик, а то је језик
музике”, изјавила је Сара Цинцаревић.

Организатор фестивала је Епархија нишка и Нишка црвкено-певачка
дружина „Бранко“, под покровитељством Његове Светости Патријарха
српског Г. Г. Иринеја и Града Ниша,уз благослов Његовог Преосвештенства
Епископа нишког Г. Г. Арсенија. Фестивал су подржали још и Министарство
за културу и информисање и Министарство Правде, Канцеларија за сарадњу
са црквом.

Концерт Немање Радуловића у
Нишу
У Градској кући у Нишу новинарима је данас најављен концерт Немање
Радуловића, светски познатог виолинисте из Ниша, који ће поново наступити
у свом родном граду. Са оркестром ”Дaбл Сенс” одржаће велики концерт на
Летњој позорници 25. јуна у 21 сат.
“За све оне који буду желели да чују овог виртуоза на виолини, улаз је
бесплатан,а то је поклон Града Ниша свим грађанима”,рекла је већница
ресорно задужена за културу Јелена Митровски.
На концерту ће бити изведена дела Баха, Вивалдија, Чајковског,
Хачатуријана, Шостаковича и Римски-Корсакова.
Концерт се реализује под покровителством града Ниша, а у организацији
Студентског културног центра Ниш и Нишког културног центра.
Директор Нкц-а Срђан Савић позвао је Нишлије да на време дођу у
тврђаву,јер уколико због великог интересовања ,капацитет летње позорнице
буде у потпуности испуњен из безбедоносних разлога ,биће затворене
капије.
Директорка “Скц”Драгана Петковић ,најавила је велики музички
спектакл,који ће у техничком смислу, делом реализовати и Студентски
културни центар.

Пети и шести ред партера биће резервисан за учеснике велике вежбе
спасилачких јединица,које ће следеће недеље имати показну вежбу у
Нишу,као и за награђиване студенте и ученике.
За понедељак је најављена нова конференција када ће се обратити Немања
Радуловић и градоначелник Ниша.

НИШ ПРЕСТОНИЦА ДУХОВНЕ
МУЗИКЕ
Пред препуном салом Светосавског дома почео је Шести међународни
фестивал хорске духовне музике “Музички едикт”. Прве фестивалске вечери
представио се хор домаћин, Нишка црквена певачка дружинa „Бранко“, као
и гости из Бугарске и Калифорније, али и Београда и Панчева.
Фестивал је отворио градоначелник Ниша, Дарко Булатовић,
пожелевши гостима добродошлицу, а публици се на остварању фестивала
обратио и владика нишки господин Арсеније. Међу гостима који су дошли да
поздраве један овако узвишен музички фестивал који човека приближава
господу кроз музику били су и Драгана Сотировски, начелница Нишавског
управног округа, али и уважени гости из америчке амабасаде и конзул
Републике Буагарске у Нишу.
“Осврћући се унатраг можемо видети да је човекова потреба
да се Богу обраћа у химнама стара колико и молитва. Складним ређањем
речи и мелодичним појањем и музиком човечанство је тражило свој пут ка
Господу од трена у коме је човек осетио потребу да се моли. Хвала господња
исписана пером Давидовим безбројно пута опомиње Израиљ да песмама
велича Бога. Појте господу који живи на Сиону, казујте народу дела његова,
речи су самопојца који опомиње и заповеда певајте Господу а дела његова
обзнањујете”, истакao је валадика нишки Арсеније.

Фестивал је званично отворио градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
“Ево нас по шести пут, рекао бих више, јаче, другачије, квалитеније,
садржајније на највишем уметничком и сваком другом нивоу, на Музичком
едикту, поносу нашег града. Свима хвала на свему што радите и
доприносите да културни живот нашег града буде на оном нивоу, да то буде
на понос грађана Ниша”, казао је Булатовић и додао:
На Шестом међународном фестивалу хорске духовне музике “Музички
едикт” учествује 19 хорова из 11 земаља са три континента, а овог пута
гости су дошло и из Северне и Јужне Америке. Ових дана у Нишу ће певати
око 500 певача. Посебност овог фестивала је што ће свако вече јединствено
по нечем.
Прве фестивалске вечери наступали су Нишка црквена певачка
дрружина “Бранко” под диригентским вођством Саре Цинцаревић, потом
Панчевачко црквено певачко друштво, дирегент Вера Царина, и Хор Храма
Светог Саве у Београду, дирегент Катарина Станковић. Након хорова из
Србије наступили су Хор софијскиг дечака из Софије, Бугарска којим диригује
Адриана Благоева и “Мен ин Блаqуе” из Калифорније, САД, којим диригује
Џозеф Хутзи.
Шести међународни фестивал хорске духовне музике одржава се у
организацији Епархије нишка и Нишке црвкено-певачке дружине „Бранко“,
под покровитељством Његове Светости Патријарха српског Г. Г. Иринеја,уз
благослов Његовог Преосвештенства Епископа нишког Г. Г. Арсенија.
Хорови наступају у Саборном храму Свете Тројице, Светосавском
дому и на платоу испред Светосавског дома у Нишу.

ХАЛА
ЧАИР
СПРЕМНА
EUROBASKET 2019.

ЗА

Паркет у великој хали Спортског центра Чаир је замењен новим и спреман је
за одигравање свих спортских такмичења. Градоначелник Дарко Булатовић и
већник задужен за спорт Бранислав Качар обишли су халу и уверили се да је,
петнаест дана пре почетка Европског првенства за жене у кошарци, терен
замењен и квалитетно припремљен за почетак ове велике спортске
манифестације.
Већник Качар је рекао да је постављен паркет највише класе и квалитета,
једнак онима у најпознатијим светским спортским дворанама, чиме је Ниш
добио услове за одржавање спортских такмичења највишег нивоа.
”Нишки клубови ће сада имати врхунске услове за тренинг и утакмице, а
спремни смо да угостимо и репрезентације не само у кошарци, већ и у
рукомету, одбојци и свим другим спортовима који се одржавају у
затвореном”, рекао је Качар.
Он је додао и да се у наредних неколико дана очекује и долазак званичне
комисије ФИБА-е која треба да потврди да је све спремно за почетак
Еуробаскета.

