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Gostujejo folklorne skupine iz
Bosne in Hercegovine, Poljske
in Romunije.

BOSNA IN HERCEGOVINA
KUD Igman Hadžići, Sarajevo
Kulturno-umetniško društvo Igman je obnovilo svoje delo leta
2004, a ustanovljeno pa je bilo že leta 1953.V dolgi zgodovini je
bilo kulturno-umetniško društvo Igman tudi sodelujoči pri
otvoritvi XIV. Zimskih olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984.
Nastopali so že po vseh državah bivše Jugoslavije in ravno tako
po Evropi. Društvo je dandanes prepoznano kot eden
pomembnih varuhov bošnjaške tradicije v Bosni in Hercegovini.
Društvo je sestavljeno iz več sekcij, od najmlajših pa do
veteranov. So prejemniki vrste nagrad in priznanj, med drugim
tudi za najavtentične noše in plese.
Trudijo se ostati kvalitetna skupina, katera privablja v svoje vrste
veliko mladih ter iz njihovega intelekta posrkati znanje, katerega
prenašajo iz roda v rod.

POLJSKA
Zespół Pieśni i Tańca Silesianie, Katowice
Plesna in pevska skupina Silesianie iz Ekonomske fakultete v
Katowicah je bila ustanovljena leta 1977. Svoje plesno in pevsko
znanje so pokazali že na pirnih koncih sveta. Najbolj se lahko
pohvalijo z nastopom v Vatikanu za osebni nastop svetemu očetu
Janezu Pavlu II. ter nastop v Južni Koreji med FIFA svetovnim
prvenstvom in pa na Kitajskem, ko so nastopili na World Expo v
Šanghaju.
Skupina prireja tudi delavnice, kjer poučujejo učitelje in plesne
inštruktorje ljudske plese in širijo svoje znanje tudi med otroci s
posebnimi potrebami.

ROMUNIJA
Folklorna skupina Romanati
Folklorna skupina Romanati zastopa občinski kulturni center
Caracala. Lani decembra so praznovali 60 let svojega delovanja.
Njihov bogat repertuar vsebuje preko sto tradicionalnih plesov
in pesmi. Najbolj poznan je ples „căluş“, kateri je zelo tesno
povezan z Romunsko zgodovino. Svoje plese predstavljajo po
celi državi in prav tako izven meja, saj so obiskali že Tučijo, Srbijo,
Nizozemsko, Portugalsko, Italijo, Belgijo in še mnoge druge.
Obred imenovan „Căluşul“ je bil leta 2005 zaščiten s strani
UNESCA, saj plesalci s svojim plesom vizualno interpretirajo,
kot da lebdijo v zraku.

Skupine soorganizatorice:
FD Kres (Novo mesto), FS KUD Oton Župančič (Artiče),
FS Vidovo (Šentvid pri Stični).

