
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драги фолклораши, 
 

Ближи се шести месец од првог заједничког пројекта (спота). ,,Ово је Србија” 
је премашио сва наша очекивања, што по одјеку који је остварио у јавности и 
медијима, што по прегледима и дељењима на друштвеним мрежама. На основу 
утисака које сте нам пренели, драго нам је да сте и сами поносни и задовољни. 
Бескрајно смо захвални на труду који сте уложили и поверењу које сте имали када 
сте се упуштали у овај подухват. 

 

У међувремену, постарали смо се да Фолклораши добију своје наличје у свету 
дигиталних медија - направили смо Фејсбук и Инстаграм налог које ћемо користити 
као наш прозор у свет медија у жељи да се за племенити посао који обављамо чује 
што даље и више. Тим поводом вам се сада и јављамо. 

 
У припреми су два нова пројекта и један од њих је посебно значајан јер врло 

добро знамо да Фолклораше не чинимо само ми, одрасли, већ у још већој мери сви 
они који су млађи од нас! Сва наша деца. Из тог разлога, они неће бити изостављени 
овога пута. 

 

 Песма ,,Деца су украс света” - Знамо је сви јер нам је већини обележила део 

детињства. Већина нас је управо тако спознала и запамтила чувеног Мињу 
Суботу. Желимо да и данашњи млађи добро знају да су управо они украс 
света. 

 
Учествују деца до 14 година старости. Број је ограничен (за сада) на четворо 
деце по ансамблу - два дечака и две девојчице. Идеална ситуација би била 
нпр. пар из млађег дечијег ансамбла, пар из старијег дечијег ансамбла. С тим 
што, уколико било ко од вас има у ансамблу децу која свирају одређени 
инструмент (неважно је да ли  ансамбл има оркестар) јавите нам да 
установимо на ком су нивоу знања да бисмо могли да им прилагодимо нотни 
запис како би и они учествовали - с тим што, наглашавамо, музичари се не 
рачунају у горепоменуту бројку ограничења од четворо деце која би певала. 

 
Важна напомена: уколико због тренутних ванредних околности (пандемије Ковида) 
немате пробе са децом, немојте одустати - верујемо да их знате већ довољно дуго и 
добро да можете просудити ко воли да пева и ко је у томе колико-толико успешан. 
Имаће довољно времена да увежбају. Помоћ нам пружа организација ,,Српски 
едукативни центар”, која ће нам доделити професоре музичких предмета да 
волонтерски помогну и преслушају децу путем Скајпа или неке друге платформе и 
уједно дају савет како да увежбају што је могуће боље - уколико ви као руководилац 
будете сматрали да је то пожељно и потребно. Свесни да одређен број ансамбала 
нема музичке педагоге или је њихов рад онемогућен услед тренутних околности, на 
овај смо начин решили и ту баријеру. Из тог разлога, не ускраћујмо деци прилику да 
буду део ове заједничке и значајне приче. 

 

 Песма ,,Тамо далеко” - Далеко од мора, тамо је село моје, тамо је Србија. 

Верујемо да ови стихови на најбољи могучи начин описују нашу заједницу и у 

потпуности 



оправдавају симболичан назив ФОЛКЛОРАШИ ШИРОМ СВЕТА. С обзиром на 
озбиљност песме и значај који има за српски народ у снимању учествују 
поново одрасли чланови ансамбла. У овом случају, прво морамо знати који 
ансамбли све учествују (који градови су заступљени) да би смо могли да 
испишемо сценарио и предвидимо каква ће монтажа бити, тј. какве 
инструкције за снимање ћете добити. Примењујемо исти принцип и на 
музичаре уколико их имате у ансамблу – ко год жели. 

 

Драги Фолклораши, 
 

Искрено се надамо да ћемо се и овога пута, као и сваког следећег, 
окупити у великом броју и показати стварну снагу српске традиционалне 
културе, снагу српског народа, овога пута чак и подмлађену. Немојмо 
посустајати! Држимо се заједно и боримо се за своју Отаџбину, за своју 
културу, за своје претке, за своју децу, за себе. Недајмо своје. Покажимо свету 
да смо поносни и достојанствени као што смо одувек и били. 

 

Молимо вас да пријаву пошаљете на мејл folklorаsisiromsveta@gmail.com најкасније 
до 08. децембра. Пријава нека садржи: 

1. ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА: Име ансамбла, држава, град, број учесника, узраст 
учесника, полови, инструменталиста (инструмент који свира и колико дуго) 

2. ТАМО ДАЛЕКО: Име ансамбла, држава, град, знаменитости које град поседује 
(уколико нема неку специјалну знаменитост, шта је то што би сте ви издвојили 
као симбол тог места) 

 

Све додатне информације добијате одмах након затварања пријава. 

 
 

Чувајте нам се и будите здрави! 
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