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There are no translations available.

  

„TUTEJSI czyli stragan kultury w małym mieście" 

  

Projekt „ Tutejsi czyli Stragan kultury w małym mieście" nastawiony jest na poznanie
sąsiedniego narodu oraz jego kultury poprzez taniec i ruch. W zeszłym roku były to zespoły z
Macedonii i Ukrainy; w tym roku zaprezentują się Serbowie.

  

http://www.tvts.pl/tutejsi-czyli-stragan-kultury-w-malym-miescie/

  

III EDYCJA pod hasłem „Tutejsi, czyli stragan kultury w małym mieście” w
Świdnicy.-Dofinansowane przez Urząd Miasta Świdnica 
 Stowarzyszenie Miłośników Tańca ,,Jubilat” -organizator
 Świdnicki ośrodek kultury-organizator
 koordynator w formie wolontariatu Lubomir Szmid 

 od 21-26.08.2013 r.-Pobyt zespołu w Świdnicy
 W roku 2012 gościły zespoły z Macedonii i Ukrainy w tym roku zaprezentuje się Zespół Serbów
z Kosowa nosi nazwę Kriwa Reka .
 31 osób będzie gościć w naszym mieście pod opieką członków SMT Jubilat.
 Program: warsztaty taneczne ,zwiedzanie miasta ,lekcje językowe, w  Centrum Organizacji
Pozarzadowych ul .Długa spotkanie z mediami, 
 koncerty:
 Koncert główny 23.08.2013 r.
 godz.17.30
 miejsce sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury
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 Wstęp wolny
 Na scenie Świdnickiego Ośrodka Kultury zaprezentują się dwa zespoły folklorystyczne.
 Koncert otworzy Gospodarz Świdnickiego Ośrodka Kultury Zespół Pieśni i  Tańca Jubilat ze
Świdnicy, oraz Zespół Tańca K.U.D. "Kriva Reka"  Berivojce-Kosowo.
 24.08.2013 r- godz.10-11.00 zapraszamy mieszkańców. animacje na posesji przed ŚOK
wspólna nauka tańca .
 24.08.2013r- godz.16 .00 - koncert Galeria Świdnicka
 25.08.2013 godz.11.00 Msz św. katedra
 Projekt „TUTEJSI czyli Stragan Kultury w małym mieście” nastawiony jest  na poznanie
sąsiedniego narodu oraz jego kultury poprzez taniec i ruch.  Spotkanie młodzieży z 2 krajów,
połączonej wspólną pasją jaką jest  taniec Powodem spotkania jest chęć nawiązania bliższych
przyjaźni i  wymiana doświadczeń na temat podobieństw i odmienności kulturowych 
wyrażanych tańcem pomiędzy zespołami: „Jubilat” i „”K.U.D. "Kriva Reka".  Oba zespoły
skupiają wokół siebie młodzież, której pasją jest taniec.  Wspólne widowisko taneczne będzie
punktem kulminacyjnym pobytu w  Świdnicy, w którym wystąpią wszyscy uczestnicy wymiany.

 Zespół Tańca K.U.D. "Kriva Reka" powstal w 2000 roku. w Berivojcu we wsi, gmina Kosowska
Kamienica.
 Historia zaczyna się po zakończeniu wojny w Kosowie i Metochii, rok po  zajęciu miasta, w
trudnych czasach dla narodu serbskiego, które były  obecne w Kosowie.
 Laureat wielu nagrod w czołowych festiwalach w Serbii
 Zespoł prezentuje Orginalne stroje i choreografie.
 Koncertował na terenie Kosowa i Metochii, Serbii, Grecji, Bułgarii i Kanady.
 Założycielem i choreografem jest Dragan Antic,
 Świdniczanom Zespołu Pieśni i Tańca Jubilat nie trzeba przedstawiać.  Działa od 1975 roku,
prezentując tańce folklorystyczne i narodowe. Był  wielokrotnie nagradzany i koncertował
niemal na całym świecie.W roku  2013 był reprezentantem Polski na Festiwalu folk.w Monte
Carlo i w lipcu  2013 na Międzynarodowym Festiwalu na Ibizie.

 Pozdrawiam słonecznie  z-ca prezesa  SMT ,,Jubilat "Anna Trzeciak
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