26. ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕ ПЈЕСМЕ
Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме је међународна
музичка манифестација која се одржава од 1994. године. За
25 година постојања за Фестивал је написано око 440 нових
дјечијих пјесама. Важи за један од најреспектабилнијих
фестивала дјечије пјесме у региону. Дугогодишња традиција,
озбиљна селекција, модерна сценографија, значајна медијска
пажња, образовни и културни аспект, међународна културна
сарадња и добра организација су само неки од елемената
који оправдавају такве тврдње. Ђурђевдански фестивал је
увелико превазишао пројектовани циљ Радио-телевизије
Републике Српске, као организатора, и постао препознатљив
дјечији музички бренд. Фестивал промовише актуелни
музички израз и савремену музичку продукцију за дјецу. Циљ
Фестивала је афирмација музичког стваралаштва за дјецу,
подстицање аутора и музичких талената и очување дјечије
пјесме од комерцијализације и шунда који је све присутнији
на музичкој сцени. На Фестивалу су до сада учествовала дјеца
из многих земаља међу којима су: Русија, Румунија, Италија,
Јапан, Канада, Бјелорусија, Украјина, Мађарска, Малта, Пољска,
Бугарска, Србија, Македонија, Црна Гора, Словенија, Хрватска и
Босна и Херцеговина. На финалној фестивалској вечери 10. маја
биће изведено 16 нових дјечијих композиција које је од радова
пристиглих на јавни позив одабрала селекциона комисија.
Наступиће извођачи из шест држава: Русије, Словеније,
Хрватске, Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

26th DJURDJEVDAN FESTIVAL OF CHILDREN SONGS
Djurdjevdan Festival of Children Songs is an
international music event held since 1994. For
the 25 year of its existence, about 430 new children songs were written for the Festival. It is
considered to be one of the most respected
festivals of children songs in the region. The
long tradition, professional selection, modern
scenography, signifi cant media attention,
educational and cultural aspects, international
cultural cooperation and good organization
are just some of the elements that justify such
claims. Djurdjevdan Festival has greatly exceeded the goal of Radio Television of Republic
of Srpska, as the organizer, and has become a
recognizable brand of children music. The Festival promotes the current musical trends and
contemporary music production for children.
The aim of the Festival is to popularize the music creativity of children, encouraging authors
and musical talents and preservation of children songs from the commercialization and
kitsch that is increasingly present on the music scene. Children from many countries, like
Russia, Romania, Italy, Japan, Canada, Belarus,
Ukraine, Hungary, Malta, Poland, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Montenegro, Slovenia, Croatia
and Bosnia and Herzegovina participated at
the Festival.
On the fi nal evening of the Festival, that will
be held on May 10, 16 new children songs will
be performed. These songs were selected by
the Selection commission, from the works that
were submitted to the open call. There will be
performers from six countries: Russia, Slovenia,
Croatia, Serbia, Montenegro and Bosnia and
Herzegovina.
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СЛОВЕНИЈА / SLOVENIA
ВИТА СТАНОВНИК
Вита Становник је рођена у Птују 2.4.2010. године. Има старијег
брата и сестру. Похађа трећи разред основне школе и други
разред музичке школе, одсјек пјевање и клавир. У слободно
вријеме воли да црта, рола, шије, да се игра с другарима и да
се брине о псима и мачкама. Брат Енеј је наговорио да почне
пјевати и веома му је захвална на томе. Већ три године учествује
с хором као солиста на разним фестивалима словеначке пјесме.
Прошле године је учествовала на фестивалу “Бумбар таленти” у
Марибору, гдје је освојила прво мјесто.

ВИТА
СТАНОВНИК

VITA STANOVNIK
Vita Stanovnik was born in Ptuj on April 2, 2010. She has an older
brother and sister. She is in third grade of elementary school and in
second grade of music school, department of piano and singing. In
her free time, she likes drawing, rolleblading, sewing, playing with
her friends and taking care of dogs and cats. Her brother Enej persuaded her to start singing and she is very grateful to him for it. She
has participated as a soloist at various festivals of Slovenian songs
for three years. Last year, she participated in the Festival “Bumbar
Talenti” in Maribor, where she won the first place.

KO-KO-KO KOKICE
КО-КО-КО КОКИЦЕ
Музика и текст: Славц Л. Ковачич
Аранжман: Томислав Валенко
PO-PO-PO POPCORN
Music and lyrics: Slavc L. Kovacic
Arrangement: Tomislav Valenko

Moja babi gre v Abu Dhabi, prejšnji petek zadela je Jack pot !
Zdaj pakira, da česa ne pozabi in pravi, da ‘ni ga čez komod’.
K sreči včeraj me je naučila pripravit to kar najraje jem.
Koruzo pražim, da v zraku poči, posolim, z užitkom vse pojem.
Ko-ko-ko kokice, skačejo kot žabice
sladko slane, hrustljave, i tak moje ‘bestice’
Pa kaj, če gre v Abu Dhabi, naj uživa in se fajn ima.
Si zasluži, ker je super babi, svoj recept Arabcem naj proda
K sreči včeraj…
Ko-ko-ko kokice ...
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РЕПУБЛИКА СРПСКА (БИХ) / REPUBLIC OF SRPSKA (BH)
КАЛИНА АНТОНИЈА ГАЈИЋ
Калина Антонија Гајић је рођена у Бањалуци 7.5.2007. године.
Похађа пети разред Основне школе “Доситеј Обрадовић”.
Одличан је ученик. Упоредо иде у други разред Музичке школе
“Владо Милошевић”, одсјек виолина. Имала је низ запажених
наступа и награда као солиста на овом инструменту. Такође је
освајала медаље као члан плесног клуба “City jazz”, у којем од
своје пете године тренира модерни балет. Слободно вријеме
проводи са својим другарима. Воли да путује и упознаје
нова мјеста. Редовно учествује на школским приредбама и
манифестацијама. Калина други пут учествује на Ђурђевданском
фестивалу, а прошле године је освојила награду за најбољу
интерпретацију.

КАЛИНА
АНТОНИЈА
ГАЈИЋ
АМОРОВА СТРИЈЕЛА
Музика, текст и аранжман:
Томислав Николић
AMOR’S ARROW
Music, lyrics and arrangement:
Tomislav Nikolic

KALINA ANTONIJA GAJIC
Kalina Antonija Gajic was born in Banja Luka on May 7, 2007. She
is in fifth grade of elementary school “Dositej Obradovic”. She’s an
excellent student. She goes in second grade of music school “Vlado
Milosevic”, department of violin. She had a number of notable performances and won many awards as a soloist on this instrument.
She has also won medals as a member of the dance club “City Jazz”,
where she has been dancing modern ballet since she was five. She
spends her free time with her friends. She likes to travel and to see
new places. She regularly participates in school events. Kalina takes
part at Djurdjevdan Festival for the second time, and last year she
won the best interpretation award.
АМОРОВА СТРИЈЕЛА
Зора руди дан се тихо буди
Добро јутро моји добри људи
Прољеће је сунце нам се смије
Ма гдје били нек вас љубав грије
Уранак је сиђимо до ријеке
Можда тамо сретнеш очи неке
Погледом ти оне могу рећи
Да је кратак пут ка твојој срећи
Можда се и теби догоди
Аморова стрела да те погоди
Ђурђевак у коси ја сам носила
Чини ми се да сам му се допала
Данас нам је Ђурђевдан
А он као богом дан
Хоћу да се помолим за нас
Благи Боже молим те да увијек будеш ту
Чувај нас у добру и у злу
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РЕПУБЛИКА СРПСКА (БИХ) / REPUBLIC OF SRPSKA (BH)
ЕКАТАРИНА ТАРАБИЋ
Екатарина Тарабић је рођена 27.1.2009. године у Бањалуци.
Похађа четврти разред основне школе “Бранко Ћопић” и
одличан је ученик. Од своје седме године активно тренира
модерни балет. Са плесним студијом “Поинт”, појединачно
и групно наступала је на првенству Босне и Херцеговине у
модерним плесовима 2017. и 2018. године, гдје је освојила бројне
медаље и признања. Плесним кореографијама представила се
и на дјечјем фестивалу “Мали композитор”. Од малих ногу воли
да пјева, плеше и црта. Пјевала је у дјечјем хору “Врапчићи”, а
сада похађа и хорску секцију у школи. Освојила је 3. мјесто на
међународном литерарном конкурсу “Мостови пријатељства”,
када је написала пјесму која говори о важности пријатељства.
Слободно вријеме проводи играјући се с млађим братом и
другарима из разреда. Обожава псе и путовања.

ЕКАТАРИНА
ТАРАБИЋ
ДИВНО ЈЕ НЕБО ДЈЕЧИЈЕ
Музика: Давид Зорић
Текст: Радмила Зорић
Аранжман: Динко Благојевић
HOW BEAUTIFUL IS
THE CHILDREN’S SKY
Music: David Zoric
Lyrics: Radmila Zoric
Arrangement: Dinko Blagojevic

EKATARINA TARABIC
Ekatarina Tarabic was born on January 27, 2009 in Banja Luka. She
is in fourth grade of elementary school “Branko CopiC” and she’s
an excellent student. When she was seven, she has started dancing modern ballet. With the dance studio “Point”, she performed
individually and in groups at modern dance tournament in Bosnia
and Herzegovina in 2017 and 2018, where won numerous medals
and awards. She performed with her dance choreography at the
Festival “Little Composer”. She likes singing, dancing and drawing
ever since she was little. She sang in the children’s choir “Vrapcici”,
and now she sings in her school choir. She won the third place at
the international literary competition “Bridges of Friendship” with
her poem about the importance of friendship. She spends her free
time playing with her younger brother and with her classmates.
She likes dogs and traveling.
ДИВНО ЈЕ НЕБО ДЈЕЧИЈЕ
Дивно је небо дјечије,
плаво попут мора
по њему бродићи плове
препуни дјечијих снова.
Дивно је небо дјечије,
бескрајно и дубоко,
по њему сунце путује
топло к’о дјечије око.
Рефрен
Зато, одрасли свијете,
буди понекад дијете,
као грумен злата чувај
сваки дјелић планете.
Зато, одрасли свијете,
заштити свако дијете,
сачувај небо дјечије
дјеца су срце планете.
Дивно је небо дјечије
и када заплешу звијезде
и када сунчевим трагом
јата птица зајезде.
Дивно је небо дјечије,
бескрајно и дубоко,
по њему сунце путује
топло к’о дјечије око.
Рефрен
Рефрен
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РЕПУБЛИКА СРПСКА (БИХ) / REPUBLIC OF SRPSKA (BH)
МИЛИЦА РАЈКОВИЋ
Милица Рајковић рођена је 31.7.2009. године у Требињу. Похађа
четврти разред Основне школе “Јован Јовановић Змај” и први
разред Музичке школе “Требиње”, одсјек виолина.
Два пута је била учесница дјечијег фестивала “Звон звонке
пјесме” у Требињу 2017. и 2018. године, на којем је освојила треће
мјесто. На Светосавској академији 2019. године извела је пјесму
“Свети Сава”, коју је компоновао и аранжирао Божидар Бобо
Вучур. Милица воли да пише пјесме и приче, које су неколико
пута објављиване у школском часопису. Одлична је ученица и
изнад свега воли музику.

МИЛИЦА
РАЈКОВИЋ
МОЈА ТАЈНА
Музика и аранжман: Бобо Вучур
Текст: Драгана Чалак
MY SECRET
Music and arrangement: Bobo Vucur
Lyrics: Dragana Colak

MILICA RAJKOVIC
Milica Rajkovic was born on July 31, 2009 in Trebinje. She is in fourth
grade of elementary school “Jovan Jovanovic Zmaj” and in first
grade of music school “Trebinje”, department of violin. She has
participated twice at the Children’s Festival “Zvon zvonke pjesme”
in Trebinje, in 2017 and 2018, where she won the third place. At 2019
Svetosavska Academy, she performed with the song “Saint Sava”,
composed and arranged by Bozidar Bobo Vucur. Milica likes to
write poems and stories, which were published several times in a
school magazine. She’s an excellent student and she likes music
above all.

МОЈА ТАЈНА
Има један згодан дечко,
Баш у мојој школи,
Он је моја симпатија,
Њега срце воли.
Из прикрајка док га гледам
Образи румене,
Само не знам да ли икад
Он мисли на мене.
Понекад се наше очи
У пролазу нађу,
Па ме немир, узбуђење
И љепота снађу.
Морам да прочитам
На том лијепом лицу,
Да л’ се и ја њему свиђам
Тражим бар ситницу.
И док тако у бескрај
Сањам љубав бајну,
Нико око мене
Не зна за ту тајну.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА (БИХ) / REPUBLIC OF SRPSKA (BH)
ЕЛЕНА ШУКАЛО
Елена Шукало је рођена 12.2.2008. године у Бањалуци. Ученица је
четвртог разреда Основне школе “Иван Горан Ковачић”. Говори
енглески језик и воли позориште. Елена похађа и Музичку
школу “Владо Милошевић”, одсјек клавир. Воли да слика, пјева,
а посебно кад су јој публика њени кућни љубимци мачак Роки и
пас Барби. Елена има млађу сестру Емилију с којом ужива да се
игра у природи. Има много другара који је подржавају и жеља
јој је да настави да се бави умјетношћу.

ЕЛЕНА
ШУКАЛО И
КАСЈА
АПОЛОНИЈА
ГАЈИЋ
ПУТЕМ СНОВА
Музика: Весна Вељковић
Текст: Ана Маглица
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи
PATH OF DREAMS
Music: Vesna Veljkovic
Lyrics: Ana Maglica
Arrangement: Zoran Bogdanovic Ritchie

ELENA SUKALO
Elena Sukalo was born on February 12, 2008. in Banja Luka. She is in
fourth grade of elementary school “Ivan Goran Kovacic”. She speaks
English and she likes to go to the theater. Elena attends music
school “Vlado Milosevic”, department of piano. She likes painting,
singing and playing the piano, especially in front of her pets, Roki
the cat and Barbi the dog. Elena has a younger sister Emilia with
whom she enjoys playing outdoors. She has many friends who support her and her greatest wish is to continue to be engaged in art
scene.
КАСЈА АПОЛОНИЈА ГАЈИЋ
Касја Аполонија Гајић рођена је 6.10.2008. године у Бањалуци.
Одличан је ученик четвртог разреда Основне школе “Доситеј
Обрадовић”. Похађа и други разред музичке школе, одсјек
виолина, гдје осваја своје прве награде. Од четврте године
тренира модерни балет који јој је донио низ медаља и диплома.
Касја много воли и да пјева, а посебно се радује учешћу
на Ђурђевданском фестивалу. Слободно вријеме проводи
играјући се са својим другарима. Велика љубав су јој животиње
и радује се када им помогне на било који начин.
KASJA APOLONIJA GAJIC
Kasja Apolonija Gajic was born on October 6, 2008 in Banja Luka.
She is an excellent student. She is in fourth grade of elementary
school “Dositej Obradovic”. She also attends the second grade of
music school, department of violin, where she won her first prizes.
She has been dancing modern ballet since she was four, and she
won many medals and certificates. Kasja likes to sing a lot, and she
is very eager to participate in Djurdjevdan Festival. She spends her
free time playing with her friends. Her greatest love are animals
and she likes to help them.

ПУТЕМ СНОВА
У моме срцу малом
пуно снова ту је стало
бистрих као небо плаво
ко звијезда прах-свјетлуцаво
Ал’ онда глава каже
не дај да те срце лаже
само послушај ти мене
са срцем се не губи вријеме
Рефрен:
Куда воде снови моји
и зашто се овако бојим
да л’ да слушам своје срце
или главу, ма ко је у праву?
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Куда воде снови моји
и зашто ја се са собом борим
да л’ да слушам ову главу
ил’ срце своје, питање то је...
Нема ништа горе
кад се глава и срце боре
али знам да нећу стати
снове своје сањати
Живот мене чека
мјеста блиска и далека
али поћи путем којим
да срце и главу спојим
Рефрен
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА / BOSNIA AND HERZEGOVINA
АЊА МЕХОВИЋ
Ања Меховић је рођена 28.1.2009. године у Сарајеву. Живи с
родитељима, братом и несташним лабрадором. Ученица је
четвртог разреда Основне школе “Малта” u Сарајеву, гдје поред
редовне наставе похађа ритмичку, ликовну и планинарску
секцију. Већ трећу годину је чланица МАУБИХ на Одсјеку
за музички театар, а учествовала је у мјузиклима и дјечјим
новогодишњим програмима. Од октобра 2018. године, Ања
похађа часове клавира у оквиру Удружења Дарарт. Поред
музике воли да се бави и спортом, те издваја скијање као
омиљени спорт. Ања је добро прихваћена у друштву. Пријатељи
је описују као добру другарицу са израженим смислом за хумор.

АЊА
МЕХОВИЋ
МОЈОМ СТРАНОМ УЛИЦЕ
Музика и аранжман: Ненад Стошић
Текст: Дубравка Стошић
MY SIDE OF THE STREET
Music and arrangement: Nenad Stosic
Lyrics: Dubravka Stosic

ANJA MEHOVIC
Anja Mehovic was born on January 28, 2009 in Sarajevo. She lives
with her parents, her brother, and her naughty labrador. She is in
fourth grade of elementary school “Malta” in Sarajevo, where she
is enrolled in rhythmic, art and hiking section. She is a member of
MAUBIH at the Department of Musical Theater for three years, and,
so far, she participated in several musicals and children New Year’s
programs. Since October 2018, Anja has been taking piano lessons
at the Darart Association. Besides music, she likes playing sports
and skiing is her favorite. Anja is well accepted among her friends.
They describe her as a good friend with a great sense of humor.
МОЈОМ СТРАНОМ УЛИЦЕ
Сваког дана сретнемо се ми
тада кришом погледаш ме ти
Али ћутиш, правиш се, нешто кријеш сад
Да ли ме примећујеш
Желим ја то да знам
А ти зато јави се
када прођеш јави се
Мојом страном улице
Да једном чујем поздрав твој
Твој глас име и број
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РЕПУБЛИКА СРПСКА (БИХ) / REPUBLIC OF SRPSKA (BH)
АНАСТАСИА ПОПОВИЋ
Анастасиа Поповић рођена је 15.5.2008. у Изоли, а живи у
Теслићу. Похађа четврти разред Основне школе “Петар Кочић,”
а упоредо је завршила други разред Музичке школе “Marcos
Portugal” у Добоју, гдје свира клавир. Већ трећу годину похађа
приватне часове пјевања. До сада је учествовала на многим
фестивалима и освајала награде. Ово је њено друго учешће на
Ђурђевданском фестивалу у Бањалуци. Воли музику, дружење
и радује се новим фестивалима.

АНАСТАСИА
ПОПОВИЋ

ANASTASIA POPOVIC
Anastasia Popovic was born on May 15, 2008 in Izola, and she lives in
Teslic. She is in fourth grade of elementary school “Petar Kocic” and
in second grade of music school “Marcos Portugal” in Doboj, where
she plays the piano. She has been taking private singing lessons
for three years. She participated in many festivals and won many
awards. This is her second appearance at Djurdjevdan Festival in
Banja Luka. She likes music, hanging out with her friends and she
looks forward to new festivals.

Дарујмо љубав
ДАРУЈМО ЉУБАВ
Музика: Весна Вељковић
Текст: Вид Вукелић Вицко
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

У оку моме станује Сунце
у срцу чистом жеља ми јака
да сјајем свога погледа топлог
угријем срце сваког дјечака

GIVE LOVE
Music: Vesna Veljkovic
Lyrics: Vid Vukelic Vicko
Arrangement: Zoran Bogdanovic Ritchie

Реф.
У грудима ми цијели свемир спава
ношен љепотом и вољом јаком
да по коси просипам звијезде
носећи радост дјетету сваком.
Дарујмо љубав дјетету сваком
уз осмијех нека блиста планета
да се од жеља небеса злате
за радост дјеце цијелог свијета
На уснама ми станује љубав,
радост у души, осмијех на лицу,
да топлом и искреном ријечју
разведрим сваку тужну дјевојчицу.
Реф.
Дарујмо љубав …..
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СРБИЈА / SERBIA
ЉИЉАНА ПЛАВШИЋ
Љиљана Плавшић је рођена 13.1.2009. године у Новом Саду.
Одличан је ученик четвртог разреда. Таленат и музикалност
је показала још у обданишту са двије године. Први наступ је
имала на Фестивалу “Angel Voice” у Београду 2017. године и
освојила је друго мјесто у категорији Baby Angel. Учествовала
је у дјечјем шоу-програму Пинкове Звездице 2017/2018, гдје
је ушла у Суперфинале и освојила 9. мјесто. Године 2018/2019,
учествује у дечјем шоу-програму All Stars Звездице.

ЉИЉАНА
ПЛАВШИЋ

LJILJANA PLAVSIC
Ljiljana Plavsic was born on January 13, 2009 in Novi Sad. She is an
excellent student and she is in fourth grade. She has started showing talent and musicality in kindergarten when she was two. Her
first performance was at the Belgrade International Music Festival
“Angel Voice” in 2017 and she won the second place in the Baby Angel category. She participated in the children’s show Pink Stars in
2017/2018, where she went into Superfinal and won the ninth place.
In 2018/2019, she has been participating in the children’s TV show
“Pink Stars - All Stars”.

ВЕРУЈЕМ
ВЕРУЈЕМ
Музика и аранжман:
Немања Михајловић
Текст: Тоде Николетић

Верујем да љубав има звезда сјај.
Замисли да имаш брод па завеслај
Верујем да очи има када слепа је.
И кад се даје и прима увек лепа је.

I BELIEVE
Music and arrangement:
Nemanja Mihajlovic
Lyrics: Tode Nikoletic

Рефрен
Ако те крила носе као жеље те.
Видећеш да срећа негде чека те.
Не чекај, полети где звезда твоја сја.
Можда те на некој чекам ја.
Верујем да свако дете има је.
О, како слатко је кад срце прима је.
Живот је ко бајка која никад нема крај.
Заљуби се и срце своје неком дај.
Рефрен
Само је замоли осмех да ти да.
Тамо је, у малом сунцу твога сна.
Рефрен
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РЕПУБЛИКА СРПСКА (БИХ) / REPUBLIC OF SRPSKA (BH)
ЛЕА ШУЋУРОВИЋ
Леа Шућуровић је рођена 9.11.2008. године у Бањалуци. Одлична
је ученица четвртог разреда Основне школе “Свети Сава” у Котор
Варошу. Воли музику, друштво и спорт. Од велике важности су
јој страни језици. Највише слуша страну музику, а њена омиљена
пјевачица је Адел. Њен музички таленат је открила учитељица
Миљана Тепић, којој је на томе јако захвална. Позитивна је и
креативна и њен животни мото је да је највећи хендикеп имати
негативан став.

ЛЕА
ШУЋУРОВИЋ И
НИКОЛИНА
ЧАКАЉ

СРЕЋА
Музика, текст и аранжман:
Борис Глишић
HAPPINESS
Music, lyrics and arrangement:
Boris Glisic

LEA SUCUROVIC
Lea Sucurovic was born on November 9, 2008 in Banja Luka. She is an
excellent student and she is in fourth grade of elementary school “Sveti
Sava” in Kotor Varos. She likes music, socializing and sports. Foreign languages are very important to her. She mostly listens to foreign music,
and her favorite singer is Adel. Her music talent was discovered by her
teacher Miljana Tepic, and she is very grateful to her for it. She is positive
and creative. Her motto is: A bad attitude is the biggest handicap.
НИКОЛИНА ЧАКАЉ
Николина Чакаљ је рођена 19.10.2007. у Градишци. Похађа шести
разред Основне школе “Свети Сава” у Дубравама и одличан
је ученик. Такође иде у трећи разред Музичке школе “Бранко
Смиљанић” у Градишци, одсјек гитара и постиже одличне резултате.
Учествовала је на 24. Ђурђевданском фестивалу у Бањалуци, а
изводила је пјесму “Треба да се спава” и освојила је награду публике.
На Фестивалу дјечије пјесме у Кикинди 2017. освојила је другу
награду за интерпретацију, у својој категорији. На Међународном
дјечијем фестивалу “Чаробна фрула” у Загребу освојила је трећу
награду у својој категорији. Пјева и у вокалном атељеу MamaVox.
Веома је комуникативна и ведра дјевојчица. Омиљена је у друштву.
Од малих ногу ужива у музици и воли да пјева. Већ с непуних пет
година почела је да игра фолклор у Културно-умјетничком друштву
“Дукати” из Ламинаца. Воли да чита и пише прозна дјела, за која је
и награђивана на разним конкурсима. Воли да шета и вози бицикл
или хаверборд са својим пријатељицама. Николина ће ове године
представљати Босну и Херцеговину на Међународном фестивалу
умјетности “Славјански базар” у Бјелорусији.
NIKOLINA CAKALJ
Nikolina Cakalj was born on October 19, 2007 in Gradiska. She is in sixth
grade of elementary school “Sveti Sava” in Dubrave and she is an excellent student. Shegoes in third grade of music school “Branko Smiljanic”
in Gradiska, department of guitar. She achieves great results. She participated in the 24th Djurdjevdan Festival in Banja Luka with the song
“Treba da se spava” and won the audience award. At the Children Song
Festival in Kikinda in 2017, she won the second prize for interpretation in
her category. At the International Children’s Festival “The Magic Flute” in
Zagreb, she won the third prize in her category. She also sings in the vocal studio MamaVox. She is a very communicative and cheerful little girl.
She is very popular among her friends. She likes music ever since she
was little and she likes to sing a lot. When she was about five years old,
she has started dancing folklore at the Cultural Artistc Society “Dukati” in
Laminci. She likes reading and writing prose, for which she won awards
at various competitions. She likes walking and riding a bike or a Hoverboard with her friends. Nikolina will represent Bosnia and Herzegovina
this year at the International Arts Festival Slavianski Bazaar in Belarus.
СРЕЋА
Неко има сретан број, неко сретан дан
Неко има сретну звијезду, неко сретан сан
Свако може бити тај, ведар насмијан
Срећа ту је око нас, испружи јој длан
Срећа је осмијех, украс лица
Срећа те носи високо до птица
Чак и сасвим мала срећа
кад се дијели буде већа
Ја вам срећу свима желим
својим срцем цијелим
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ЦРНА ГОРА / MONTENEGRO
АНА ВУЈОШЕВИЋ
Ана Вујошевић има 11 година и долази из Подгорице. Иде у пети
разред основне школе и трећи разред ниже музичке школе, гдје
свира клавир. Дуго година је члан дјечјег хора “Звјездице”.
Учествовала је на више фестивала, гдје је освајала награде за
интерпретацију, а ово је други пут да учествује на Ђурђевданском
фестивалу. Прошле године је побиједила на фестивалу “Наша
радост” у Подгорици и “Златна пахуља” у Рожајама, на којем је
као извођач побједничке композиције освојила прву награду за
интерпретацију.

АНА
ВУЈОШЕВИЋ И
МИЛИЦА
РАКОЧЕВИЋ
ПРОЉЕЋЕ У ДУШИ
Музика и текст: Ана Клепић
Аранжман: Александар Саша Гајић
SPRING IN MY SOUL
Music and lyrics: Ana Klepic
Arrangement: Aleksandar Sasa Gajic

ANA VUJOSEVIC
Ana Vujosevic is 11 years old and comes from Podgorica. She is in fifth
grade of elementary school and in third grade of a lower music school,
where she plays the piano. She is a member of the children’s choir
“Zvjezdice” for many years. She participated in several festivals, where
she won many awards for interpretation, and this will be her second appearance at the Djurdjevdan Festival. Last year, she won the first prize
at the International Children’s Song Festival “Our Joy” in Podgorica and
at the Music Festival “Gold Snowflake” in Rozaje, she won the first prize
for interpretation as a performer of the winning composition.
МИЛИЦА РАКОЧЕВИЋ
Милица Ракочевић је рођена 21.12.2007. године у Никшићу. Има 11
година и иде у пети разред Основне школе “Др Драгиша Ивановић”
у Подгорици. Одличан је ђак. Чланица је хора “Звјездице”.
Учествовала је на међународним дечјим музичким фестивалима:
“Наша радост” (Подгорица), “Златна пахуља” (Рожаје) и “Чаробна
фрула” (Загреб). Ужива у игри и дружењу. Обожава животиње.
MILICA RAKOCEVIC
Milica Rakocevic was born on December 21, 2007 in Niksic. She is 11 years
old and she is in fifth grade of elementary school “Dr Dragisa Ivanovic”
in Podgorica. She’s an excellent student. She is a member of the choir
“Zvjezdica”. She participated in the following international children music festivals: “Our Joy” (Podgorica), “Gold Snowflake” (Rozaje) and “The
Magic Flute” (Zagreb). She likes to play and hang out with friends. She
likes animals.

ПРОЉЕЋЕ У ДУШИ
Куда идеш дјевојчице
Гдје ли те то ноге носе
За дјечаком плаве или црне косе?
Шта ли се у твојој глави
Радозналој збива
Док дјетињства стазом газиш
Мекано ко свила?
Питају ме сваког дана,
Питају ме сви
Одговоре немам
Само срце пуно љубави.
Куда идеш дјевојчице,
Гдје ли те то воде снови?
Раширених руку, грлиш свијет нови.
Шта ли се у твојој души
Треперавој збива
Док дјетињства стазом газиш
Мекано ко свила?
Рефрен:
Година имам велики број
У срцу плеше пчелица рој
Питања безброј, малена глава
У мојој души прољеће спава.
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РУСИЈА / RUSSIA
ЗЛАТОСЛАВА БАРАНОВА
Златослава Баранова је рођена 7.9.2008. године у Каљининграду.
Добитница је великог броја првих награда на многим
националним и интернационалним вокалним такмичењима
у џез, поп и фолк категорији. Поред музике, воли да црта,
да игра шах и пет пута је била шампион града. Златослава је
одличан ученик четвртог разреда Обдорске гимназије, а иде
и у музичку школу гдје свира клавир. У слободно вријеме се
бави синхронозованим клизањем, гдје је такође освојила
многобројне награде. Обожава животиње, има неколико
љубимаца, и наравно, као и свако дијете, ужива у дружењу с
другарима.

ЗЛАТОСЛАВА
БАРАНОВА
НА ЛЬДУ (НА ЛЕДУ)
Музика и аранжман: Алексеј Малахов
Текст: Златослава Баранова
ON THE ICE
Music and arrangement: Aleksei Malakhov
Lyrics: Zlatoslava Baranova

ZLATOSLAVA BARANOVA
Zlatoslava Baranova was born on September 7, 2008 in Kaliningrad.
She won many first prizes at national and international vocal competitions in jazz, pop and folk categories. Besides music, she likes
drawing, playing chess and she has been a five-time city champion.
Zlatoslava is an excellent student. She is in fourth grade of the Obdor Gymnasium and she goes to music school, where she plays the
piano. In her free time, she trains synchronized skating. She won
numerous awards. She likes animals and has several pets. And,
of course, like every other child, she enjoys hanging out with her
friends.

НА ЛЬДУ
Я как ветер на коньках
будто птица в небесах
удивляются друзья
Неужели это я
Танец.Музыка.Прыжки
Радость Свет
всё отражалось
я забыла про усталость
лёд сверкал
зал ликовал
Припев
Я опять лечу,лечу
крылья выросли на льду
Что за чудная пора
Нет ничего прекрасней льда
Ошибалась я не раз
слёзы капали из глаз
даже мелочи важны
мы вперёд идти должны
Танец.Музыка.Прыжки
Радость Свет
всё отражалось
я забыла про усталость
лёд сверкал
зал ликовал
Припев
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ЦРНА ГОРА / MONTENEGRO
КОМНЕН ВУКОВИЋ
Комнен Вуковић је рођен 13.08.2008. године у Подгорици.
Ученик је петог разреда Основне школе “Октоих” и петог разред
ниже Музичке школе “Васа Павић”, одсјек виолина, с којом је
освајао многобројне награде на домаћим и међународним
такмичењима. Осим тога похађа и школу пјевања “Д-мол”.
Комнен обожава музику, солфеђо, воли да пјева и свира, јер
је музика саставни дио њега. Бави се спортом, а тренира
фудбал. Његови хобији су: енигматика, квизови, шах и билијар.
Много воли да чита. Учесник је музичког такмичења “Пинкове
звездице”, 3. сезона, гдје је освојио 3. мјесто. Са дуетском
пјесмом “Двије виолине” освојио је прво мјесто на фестивалу
“Наша радост “ 2017. године. На Међународном фестивалу “Angel Voice” у Београду 2018. године, освојио је прво мјесто у својој
категорији.

КОМНЕН
ВУКОВИЋ
ЧУВАМ СВИЈЕТ
Музика и текст: Данијел Алибабић
Аранжман: Дејан Божовић
I SAVE THE WORLD
Music and lyrics: Danijel Alibabic
Arrangement: Dejan Bozovic

KOMNEN VUKOVIC
Komnen Vukovic was born on August 13, 2008 in Podgorica. He is in
fifth grade of elementary school “Oktoih” and in fifth grade of the
lower music school “Vasa Pavic”, department of violin, with which
he won numerous awards at national and international competitions. Besides that, he goes to D-mol singing school. Komnen likes
music and solfeggio. He likes singing and playing music, because
music is a part of him. He is involved in sports and he plays football.
His hobbies are puzzles and quizzes, playing chess and billiards. He
likes to read a lot. He participated in the third season of music competition “Pink Stars”, where he won the third place. He also won the
first place on the International Children’s Song Festival “Our Joy” in
2017 with a duet song “Two Violins”. At the Belgrade International
Music Festival “Angel Voice” 2018, he won the first place in his category.

ЧУВАМ СВИЈЕТ
Још један нов свануће дан,
на лицу осмијех је нацртан
и док нас свјетлост обасјава
у нама љубав не јењава.
Пружи руку сваком од нас,
Јер дијете жели за дијете спас.
Рефрен
Ја чувам свијет од будних
и скривам ноћ од тужних
у име љубави нека се настави мој сан.
И ова ноћ ће проћи
нови ће дан нам доћи
у име љубави нека се настави мој сан,
мој сан.
Јер све што тражимо да имамо мир и радостан дан,
дјеци с љубављу остварите сан,
остварите сан.
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ХРВАТСКА / CROATIA
АНА БЕРТИЋ
Ана Бертић је рођена 2.1.2008. године у Загребу. У Музичкој
школи “Ели Башић” учи да свира виолину, а полазница је и
савремене музичке школе у Загребу, као и драмске групе ЗКМ и
школе за савремени плес. Учесница је многобројних фестивала
у Хрватској, Словенији, Македонији, Србији, Црној Гори и Босни
и Херцеговини, те добитница многобројних првих, других и
трећих награда. За Дјечју ТВ с другарицом је снимила спот који
се тренутно налази и на топ- листи. Ана је наjсрећнија кад је на
позорници, а животни сан јој је да постане умјетница.

АНА
БЕРТИЋ

ANA BERTIC
Ana Bertic was born on January 2, 2008 in Zagreb. At the music
school “Elly Basic”, she learns to play the violin, and she is also a
student of the Contemporary Music School in Zagreb, as well as the
drama groups of the ZKM and the School for Contemporary Dance.
She participated in numerous festivals in Croatia, Slovenia, Macedonia, Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina, and won
many first, second and third prizes. For Children’s TV, she has recorded a video with her friend, which is now on the top charts. Ana
feels very happy when she is on stage and her dream is to become
an artist.
OVDJE PRIPADAM

ОВДЈЕ ПРИПАДАМ
Музика и аранжман:
Тихомир Прерадовић
Текст: Неда Пармаћ Клачар
I BELONG HERE
Music and arrangement:
Tihomir Preradovic
Lyrics: Neda Parmac Klacar

Ostaviću
bar nešto skriveno od ostalih ja
da ostanem svoja
Nitko ne zna
što se krije iza pogleda mog,
to tajna je moja
Ispred mene
bljesak je svjetlosti i opet su tu
ljudi koji mi znače
Mjesto gdje sam
i kad sam sama uvijek najbolja znam
tu sigurna sam
Na licu osmijeh, sad dižem pogled
u očima već poznati sjaj
Refren
I ovaj put sve ja dajem sve od sebe
jer još uvijek sam tu najsretnija
Ma ponovno sve dok izlazim iz sjene
i stojim pred svima znam da ovdje pripadam
Raspuštam kosu
i brišem tragove od straha jer znam
da lomi slabe i najjače
Dok ispred mene
bljesak je svjetlosti i opet su tu
ljudi koji mi znače
Na licu osmijeh, sad dižem pogled
u očima već poznati sjaj
Refren
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РЕПУБЛИКА СРПСКА (БИХ) / REPUBLIC OF SRPSKA (BH)
НИКОЛИНА ЛАЗИЋ
Николина Лазић је рођена 19.3.2008. године у Добоју, гдје и
живи. Похађа пети разред основне школе у Добоју и четврти
разред Музичке школе, такође у Добоју. Одлична је ученица.
Николина воли да пјева, свира клавир, плеше и дружи се с
другарима. Учествовала је на више музичких фестивала, које
памти по лијепим дружењима и новим другарствима. Жели да
путује по свијету и да посјети Леголанд.

НИКОЛИНА
ЛАЗИЋ
ПЛЕС
Музика, текст и аранжман:
Игор Вукојевић
DANCE
Music, lyrics and arrangement:
Igor Vukojevic

NIKOLINA LAZIC
Nikolina Lazic was born on March 19, 2008 in Doboj, where she
lives now. She is in fifth grade of elementary school in Doboj and
in fourth grade of music school, also in Doboj. She’s an excellent
student. Nikolina likes singing and playing the piano, dancing and
hanging out with her friends. She participated in several music festivals, and she remembers them for socializing and making new
friends. She wants to travel the world and to visit Legoland.

ПЛЕС
Плесаћу на киши, по снијегу, у блату
То ме тако смирује
Плесаћу баш стално и не тражим плату
Ритам ме остварује
Можеш ми прићи ако од мене си виши
Радуј се свему ил’ од мене бриши
Рефрен
Лудо и брзо и лако као срна
Све стазе у моме свијету су без трња
Плесаћу на киши, по снијегу, у блату
То ме тако смирује
Плесаћу по парном и непарном такту
Ритам ме узбуђује
Можеш ми прићи ако од мене си виши
Радуј се свему ил’ од мене бриши
Рефрен
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РЕПУБЛИКА СРПСКА (БИХ) / REPUBLIC OF SRPSKA (BH)
ЕЛЕНА КЕСИЋ
Елена Кесић је рођена 17.3.2008. године у Бањалуци. До сада
је имала неколико значајних фестивалских наступа у земљи и
иностранству. На фестивалу “Шарени вокали” у Сомбору 2016.
године, освојила је 3. мјесто; на фестивалу “Мали композитор”
у Бањалуци 2016. године, награду публике; на фестивалу
“Мали композитор” 2017. године, 2. мјесто и награду публике;
на Фестивалу “ФеНС” у Копру 3. награду; на фестивалу
“Распјеване пахуљице” у Мркоњић Граду освојила је Гран при.
На Ђурђевданском фестивалу 2018. године, у дуету с Еленом
Шукало извела је трећенаграђену композицију “Ходај лагано”
и освојила награду публике. На фестивалу “Шкољкице” у Новом
Саду 2018. године освојила је прво, а на “Чаробној фрули” у
Загребу друго мјесто у својој категорији. Елена свира клавир,
тренира модерни балет, воли стране језике и цртање.

ЕЛЕНА
КЕСИЋ
ВИЛИНСКА ПЈЕСМА
Музика и текст: Младен Матовић
Аранжман: Тихомир Прерадовић
FAIRY SONG
Music and lyrics: Mladen Matovic
Arrangement: Tihomir Preradovic

ELENA KESIC
Elena Kesic was born on March 17, 2008 in Banja Luka. She had several significant festival performances in the country and abroad.
At the Children’s Music Festival “Colorful Vocals” in Sombor in 2016,
she won the third place; at the Festival “Little Composer” in Banja
Luka in 2016, she won the audience award; at the Festival “Little
Composer” in 2017, she won the second place and the audience
award; at the “FeNS” Festival in Koper she won the third prize, and
at the Festival “Singing Snowflakes” in Mrkonjic Grad she won the
Grand Prix. At the Djurdjevdan Festival in 2018, she performed in a
duet with Elena Sukalo, with the third prized composition “Hodaj
lagano” and won the audience award. She won her first prize at the
International Children’s Music Festival “Little Shells” in Novi Sad in
2018, and at the lnternational Children Festival “The Magic Flute” in
Zagreb, she won the second place in her category. Elena plays the
piano and dances modern ballet. She likes foreign languages and
drawing.
ВИЛИНСКА ПЈЕСМА
Ту гдје зора сјајна руди
Најљепши се рађа дан
Ту гдје облак ријеку љуби
Ту сам снила диван сан
Да сам вила златних крила
Свима срећу поклањам
Ту гдје небо звијезде чува
Најљепша се рађа ноћ
Ту гдје студен вјетар дува
Чудесну ја добих моћ
Ја сам вила златних крила
Свима стижем упомоћ
Реф.
Небо нек се отвори
Нек пјесма крене
Земља нек одјекује
Чаролија нек’ испуни
Све лијепе жеље
Снови нек се остваре
Нек заувијек љубав царује
Цијели свијет добра вила спасиће
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РУСИЈА / RUSSIA
ВЕРА КАШИНА
Вера Кашина је рођена 7.8.2008. године у Коркину (Русија).
Иде у четврти разред основне школе, а похађа и школу
умјетности. Воли да пјева, да свира клавир и да црта. Пјевању
је подучава њена омиљена учитељица Татјана Николајевна
Мартјанова. Побиједила је на многим такмичењима у пјевању
и фестивалима. Сања да постане позната пјевачица или љекар.
VERA KASHINA
Vera Kashina was born on August 7, 2008 in Korkino (Russia). She
is in fourth grade of elementary school and she goes in art school
as well. She likes singing, playing the piano and drawing. Her favorite teacher Tatiana Nikolaevna Martyanova teaches her how to sing.
She won in many vocal competitions and festivals. Her dream is to
become a famous singer or doctor.

ВЕРА
КАШИНА
АЛЫЕ ПАРУСА (ГРИМИЗНА ЈЕДРА)
Музика, текст и аранжман:
Алаксандр Иевљев
SCARLET SAILS
Music, lyrics and arrangement:
Aleksandr Ievlev

АЛЫЕ ПАРУСА
Я расскажу вам песню одной волны морской.
О девушке, которая мечтала.
Дано ей было имя, прекрасная Ассоль.
Мне эту песню чайка рассказала.
Она ждала и верила, что утром над волной
Окажется однажды парус алый.
И позовет поманит её прибой.
Она ходила к морю очень рано.
Там за горизонтом на восходе дня
Кто-то ждет тебя , тебя.
Алые паруса, ты посмотри на них,
Алые паруса той самый лучший миг.
За океаном ждут новые чудеса.
И за собой тебя зовут Алые паруса, Алые паруса.
Играет с волнами прибой, и чайкам в поднебесье.
А море поет про Ассоль свою мне обычную песню.
Алые паруса, ты посмотри на них,
Алые паруса той самый лучший миг.
За океаном ждут новые чудеса.
И за собой тебя зовут Алые паруса, Алые паруса.
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РЕКЛИ СУ О
ЂУРЂЕВДАНСКОМ
ФЕСТИВАЛУ

Младен Матовић
композитор из Бањалуке

“Ђурђевдански фестивал је истински бренд града
Бањалука и наравно Радио-телевизије Републике
Српске, када узмемо у обзир и она тешка времена
када смо схватили да нам нешто попут оваквог
фестивала баш треба. У то вријеме је фестивал био
насушна потреба, а ево до данас се развио у озбиљан
регионални фестивал међународног карактера. За
овај фестивал ме вежу предивне успомене, успјеси,
и морам рећи да сам се захваљујући Ђурђевданском
фестивалу и ја некако профилисао као аутор када
је у питању дјечија пјесма. Морам истаћи и то да је
Ђурђевдански фестивал изњедрио низ одличних
композиција јер се и сами oрганизатори заиста
труде да сваки наредни фестивал буде још бољи.
Ђурђевдански фестивал треба да настави своју
мисију, јер улога оваквог фестивала може бити
вишеструко значајна за развој дјетета.”

Тијана Дапчевић
умјетница из Београда

“Ђурђевдански фестивал је јединствен фестивал
за децу који прати дечије снове проткане песмом,
из ког се изнедрила гомила дивних песама и
лепих догађаја. И сама сам била део истог, и то
неколико пута, и увек се радо одазивам позиву
драгих Бањалучана, јер деца су украс света, и деца
су музика, а музика је нешто најлепше што може да
се деси детету у одрастању. Хвала Ђурђевданском
фестивалу који негује дечију песму.”

Владимир Граић

композитор и аранжер из Београда
“Са Ђурђевданског фестивала носим само лепе
успомене. Био сам презадовољан организацијом
и могу рећи да је то један од бољих фестивала,
један од дуготрајнијих. Деца треба да се баве
нечим племенитим, а музика и уметност то
свакако јесу, зато бих волио да је што више
оваквих фестивала за децу.”

Зринко Тутић
кантаутор из Загреба

“Ђурђевдански
фестивал
сматрам
наставком
фестивала “Дјеца пјевају Бањалуци”. Дјеца носе своју
искреност, своје свјетове на длану и имају посебну
димензију да препознају шта им се допада, а шта не, а
мени је то као аутору много важно. Музика може само
оплеменити и спајати људе и у томе видим велики
значај дјечијих фестивала, зато апелујем да људи који
се баве Ђурђевданским фестивалом наставе и буду
упорни у томе што раде, јер то раде јако добро.”
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Мирослав Јањанин
композитор из Бањалуке

“За Ђурђевдански фестивал ме вежу само
лијепе успомене. Мислим да је ово без премца,
најквалитетнији дјечији фестивал, слободно могу
рећи, у цијелој бившој Југославији, јер се доста
озбиљно све организује. То није ни чудо, јер иза
Ђурђевданског фестивала стоји озбиљна екипа,
тако да га заиста не могу поредити са другим
фестивалима.”

Игор Вукојевић
кантаутор из Добоја

“То је највећи и најзначајнији дјечији фестивал
у региону. Траје годинама. Разлог је дјечијих
осмијеха, што је за огромну похвалу и подршку.
Имамо неколико јако талентованих солиста данас,
који су стасавали уз Ђурђевдански фестивал, а то
је огроман допринос умјетности генерално, јер за
дјецу и младе људе, прилика да се покажу и да уче
је суштина. Зато, хвала Ђурђевданском фестивалу
што је арена за велика дјечија дјела.”

Миња Субота
умјетник из Београда

“Сваки фестивал песама за децу је музички празник
у граду у којем се одржава. Двадесет и пет година
„Ђурђевданског фестивала“ је двадесет и пет
музичких празника који су покретали и радовали
децу и породице у Бањалуци и све оне који су га
пратили и уживали у песмама које им је поклањао.
Својевремено је Душко Радовић рекао: „Деци треба
поклањати само најбоље!“ Сигуран сам, пратећи и
учествујући на „Ђурђевданском фестивалу“, да је
он, од првих дана постојања, деци поклањао само
најбоље.
Двадесет и пет година Ђурђевданског фестивала
није само велики јубилеј ове манифестације, већ и
значајан културни догађај града Бањалука.”

Тихомир Прерадовић

композитор и музички продуцент из Загреба
“Морам
признати
да
је
атмосфера
на
Ђурђевданском фестивалу толико пријатељска,
толико су позитивне вибрације међу дјецом и
сваки пут се осјећам јако лијепо. Оно што дјеца носе
у себи не треба да скривају, него да свој таленат
покажу другима. Треба подржавати дјецу у томе да
се баве умјетношћу, а овакви музички фестивали
су прави начин за то. Увијек се посебно радујем
сваком сљедећем Ђурђевданском фестивалу.”
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1994.

“КАД СТАНЕ РАТ”
Музика, текст и аранжман: Момир Никић
Извођач: Стефан Никић

1995.

“МОЈА УЛИЦА”
Музика и текст: Мирна Савић
Аранжман: Раде Радивојевић
Извођач: Лана Савић

1996.

“БЛИЖИ СЕ ЉЕТО”
Музика:Бобо Вучур
Текст: Десанка Максимовић
Аранжман: Слободан Марковић
Извођач: Весна Миљевић

1997.

“МАЈ”
Музика и текст: Мирна Савић
Аранжман: Слободан Марковић
Извођач: Маја Милановић

1998.

“ЂУРЂЕВДАН”
Музика: Милета Грујић
Текст: Марина Грујић
Аранжман: Слободан Марковић
Извођачи: Мирна и Јелена Пејић

1999.

“ЂУРЂЕВАК”
Музика и аранжман: Милан Смиљанић
Текст: П. Рончић
Извођач: Јелена Вуковић

2000.

“МОЈА СЕСТРА МЛАЂА”
Музика и аранжман: Зоран Шугић
Текст: М.Савчић
Извођач: Јована Бранковић

2001.

“СВИТАЦ”
Музика и аранжман: Зоран Николић
Текст: П. Озгијан
Извођач: Милица Малиновић

2002.

“ОЧИ”
Музика и аранжман: Зоран Николић
Текст: Д. Ћосовић
Извођач: Огњена Чудић

2003.

“САН ЧУДЕСАН”
Музика, текст и аранжман: Младен Матовић
Извођач: Јована Раљић

2004.

“НЕПОБЈЕДИВИ”
Музика и текст: Младен Матовић
Аранжман: Тихомир Прерадовић
Извођач: Јована Раљић

2005.

“LET THE MUSIC COME IN TO YOUR SOUL”
Музика и аранжман: Корнел Фугару
Текст: Мирела Фугару
Извођач: Алина Еремиа

2006.

“САН ДОК ЉУБИ МЕ”
Музика и текст: Младен Матовић
Аранжман: Тихомир Прерадовић
Извођач: Сара Спасојевић

Е ЂУРЂЕВДАНСКОГ ФЕСТИВАЛА
”ПЕСНЯ - ЭТО ПТИЦА!”
Музика: Олег Јелисенков
Текст: Борис Осмоловски
Аранжман: Александар Дављдик
Извођач: Кристина Светличнаја

2007.

“УСПАВАНКА ЗА МЕНЕ И МЕДУ”
Музика и аранжман: Огњен Цвекић
Текст: Станиша Бањанин
Извођач: Соња Шкорић

2008.

“РИЈЕЧИ”
Музика и текст: Младен Матовић
Аранжман: Тихомир Прерадовић
Извођач: Елена Ћелић

2009.

“VIA DA ME”
Музика и аранжман: Франческо Коласанто
Текст: Франческо Бонагура
Извођач: Ђани Руђеро

2010.

“НАЈВЕЋЕ БЛАГО”
Музика: Лукијан Ивановић
Текст: Драгослав Гузина
Аранжман: Лукијан Ивановић и Небојша Ивановић
Извођачи: Лана Раљић, Сара Совиљ, Лазар Илић и Давид Бојић

2011.

“МАЛИ ЧАРОБЊАК”
Музика и аранжман: Аднан Мушановић
Текст: Борка Ђурђевић
Извођач: Сара Тешић

2012.

“СВИЈЕТ ЈЕ САВРШЕН”
Музика и аранжман: Борис Глишић
Текст: Јелена Глишић
Извођач: Данка Илић

2013.

“ЗА ТЕБЕ МАЛЕНА ДИШЕМ”
Музика: Нина Деретић
Текст: Ана Деретић
Аранжман: Павле Богдановић
Извођач: Сергеј Пајић

2014.

“МОЈА ТАЈНА СИМПАТИЈА”
Музика, текст и аранжман: Душан Алагић
Извођач: Дарија Врачевић

2015.

“УЛЕТАЯ В ДАЛЁКИЙ КРАЙ”
Музика, текст и аранжман: Артур Кротов
Извођач: Александра Табулина

2016.

“МАЛЕ ВИЛЕ”
Музика и текст: Аница Зрилић
Аранжман: Чарли
Извођачи: Ива Драгојевић и Теодора Ратковић

2017.

“ПАРЕНЬ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КЛАССА”
Музика, текст и аранжман: Евгениј Александрович Борисенко
Извођач: Александра Турова

2018.
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О БАЊАЛУЦИ
Бањалука је подигнута са обје стране Врбаса, на
мјесту гдје ова дивља, планинска ријека из својих
клисура, тјеснаца и кланаца губи особине горске
ријеке и улази у низију кроз коју прави свој пут
ка ушћу у Саву. Врбас тече средином града и на
градском подручју прима притоке Сутурлију,
Црквену и Врбању. Средишњи дио града лежи на
надморској висини од 163 м, окружен терцијарним
брежуљцима. Околина Бањалуке богата је
разноврсном шумском дивљачи, а ријеке рибом,
што је допринијело развоју лова и риболова.
Клима у Бањалуци је умјерено континентална са
утицајима панонског појаса. Средња годишња
температура је 10,7°C, средња јануарска 0,8°C,
док је средња јулска 21,3°C. Још од римског
периода почело је искоришћавање термалних и
минералних извора који се на територији града
налазе у Српским Топлицама и у сусједној општини
Лакташи и Слатини. Под својим данашњим именом
се спомиње први пут 1494. године. У турско доба
Ферхад паша Соколовић око 1580. гради чаршију на
идеалном простору за развој насеља, на ушћу ријеке
Црквене у Врбас. Вријеме велике експанзије града
долази са владавином енергичног и предузетног
бана Светислава Тисе Милосављевића, када се
граде монументалне зграде Хипотекарне банке,
Банске управе, Банског двора, Соколског дома,
Хигијенског завода и Народног позоришта.
Најтежи ударац у послијератном периоду јој задаје
катастрофални земљотрес 1969. године, након којег
град коначно добија свој препознатљиви изглед и
значај. Оснивањем Републике Српске, Бањалука
као највећа територијално политичка јединица
постаје главно управно средиште Републике, у
којем су сједишта свих републичких институција.
Данас се простире на површини већој од 15.000
хектара коју насељава око 200.000 становника, од
којих преко 75% живи у ужем градском подручју.
Културно-образовни концепт регије стварају
Народни музеј, Народно позориште, Народна
и универзитетска библиотека, Културни центар
Бански двор, Архив, Дјечије позориште, Музеј
савремене умјетности и многе друге институције.
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ABOUT BANJALUKA
Banjaluka is a town situated on both banks of the
river Vrbas, in a place where this wild mountain river
makes its path through its canyons, gorges and ravines and enters a lowland where it loses its mountainous character and continues to the mouth of the
river Sava. The Vrbas flows through the center of the
city and in the city area joins together with rivers Suturlija, Crkvena and Vrbanja. The city center is at the
altitude of 163 meter and is surrounded with tertiary
hills. The region of Banjaluka is full of various wildlife,
rivers with plenty of fish, wich contibuted to development of hunt and fishing. The climate in Banjaluka is temperate continental with some influence of
panonic climate. The average temperature on yearly
basis is 10,7 degrees Celsius, the average temperature
in January is 0,8 degrees Celsius, while in June the
average temperature is 21,3 degrees Celsius. Since
the Roman Empire, Banjaluka has been exploiting its
thermal and mineral springs in Srpske Toplice, Laktasi and Slatina.Banjaluka, as we still call it today, was
first mentioned on the 6th of February, 1494. During
the Ottoman Empire, in about 1580, Ferhad Pasha
Sokolovic, built a town on an ideal place for further
development. The time of great expansion came
with Ban Svetislav Tisa Milosavljevic. During his time
Ban built many monumental buildings in this city.
The hardest impact on Banjaluka in the post-war
period, came in a form of a devastating earthquake
in 1969, after that the city gets its final recognizable
shape and form. With forming of Republic of Srpska,
Banjaluka as a teritorial and political center, became
the main administrative center, where all the headquarters of Republic`s institutions are. Today it covers the surface of over 1232 square kilometers (15000
hectars) and there are 200.000 inhabitants. Over 75%
of them live in the area close to the city center. The
cultural and educational concept of the region is
created through the National Museum, the National
Theatre, the Public and University Library, the Cultural Center Banski dvor, the Archive, the Children’s
Theatre, the Museum of Modern Art and many other
institutions.
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