ДАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У НИШУ
У оквиру манифестације „Дани Републике Српске у Србији“

5. септембра 2018. Године у 20.00 сати у дворишту Студентског
културног центра Ниш (двориште Бановине) ДИС театар из Бања
Луке извешће представу „Неизговорени гласови“
6. септембра 2018. године у 20.00 сати у Великој сали Клуба
Војске Србије у Нишу, певачка етно-група „Траг“ одржаће
бесплатан концерт за грађане Ниша.
Етно
група
„Траг“
је
вокалноинструментални 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.
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.
Улаз на оба догађаја је слободан.

РАДОВИ
НА
БУЛЕВАРУ
ЦАРА
КОНСТАНТИНА У ПУНОМ ЈЕКУ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је градилиште фабрике
Цумтобел у индустријској зони Воћни калем као и радове на
реконструкцији Булевара Цара Константина код Брзог брода.
Градоначелник је истакао да је задовољан динамиком радова и
рекао да је уверен да ће све бити завршено у планираном року,
односно до 28. септембра када би најновија нишка фабрика
требало и званично да почне са радом.
У разговору са извођачима, Градоначелник је информисан о току
радова и тешкоћама са којима се грађевинари суочавају, и добио
уверавања да радника на свим деловима градилишта има довољно и
да ће сви радови бити окончани у предвиђеном року.
Иначе, на потезу од скретања за Суви до ради се комплетна
реконструкција коловоза на обе стране Булевара, као и замена
ивичњака. Паралелно са тим, убрзано се граде и пешачка и
бициклистичка стаза на истој деоници, а у пуном јеку је
изградња новог кружног тока код Брзог брода и приступних
саобраћајница до самог комплекса Цумтобел.
Одмах по завршетку ове фазе, наставиће се реконструкција
Булевара и изградња бициклистичке стазе до Насеља Никола, и то
ће, како је речено, бити окончано до краја грађевинске сезоне.

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.

