27. ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕ ПЈЕСМЕ
“Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме” је међународна
музичка манифестација која се одржава од 1994. године. До
сада је за Фестивал написано око 500 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. Ове године,
због пандемије коронавируса, одржава се у онлајн формату.
Одабрано је 16 композиција, које ће бити представљене кроз
видео спотове, намјенски снимљене за Фестивал. Наступиће
23 извођача из седам држава: Русије, Бугарске, Словеније,
Хрватске, Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

27th DJURDJEVDAN FESTIVAL OF CHILDREN SONGS
“Djurdjevdan Festival of Children Songs”
is an international music event held since
1994. So far, about 500 new children songs
were written for the Festival. It is considered one of the most respectable children song festivals in the region. The long
tradition, professional selection, modern
scenography, significant 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. This year, due to the coronavirus pandemic, it is being held online. The selection
committee has selected 16 compositions,
which will be presented through videos,
purposely recorded for the Festival. There
will be 23 performers from seven countries:
Russia, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Serbia,
Montenegro and Bosnia and Herzegovina.
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Република Српска/ Босна и Херцеговина
Republic of Srpska/ Bosnia and Herzegovina

МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ
Михајло Петровић је рођен 18. 9. 2009. године у Прњавору. Одличан
је ученик шестог разреда ОШ „Никола Тесла“ у Прњавору и четвртог
разреда Музичке школе „Константин Бабић“ у Прњавору, одсјек
клавир, а свира и хармонику. Освајач је првих награда како на
домаћим, тако и на међународним такмичењима пијаниста. Активан
је спортиста, тренира тенис и џудо, и воли да се дружи, и упознаје
нове другаре.
СОФИЈА ПЕТРУШИЋ
Софија Петрушић је рођена 3. 7. 2010. године у Бањој Луци. Иде у пети
разред ОШ „Свети Сава“ у Котор Варошу и одличан је ученик. Похађа
часове пјевања три године, код проф. Каролине Михајловић. Стони
тенис је њена велика љубав, који тренира двије године. Много воли
музику, а омиљена јој је домаћа поп-рок и страна. Њени узори су
Марија Шерифовић и Аријана Гранде.
MIHAJLO PETROVIC
Mihajlo Petrovic was born on September 18. 2009 in Prnjavor. He is an
excellent student. He goes in 6th grade of Elementary School “Nikola
Tesla” in Prnjavor and in 4th grade of Music School “Konstantin Babic” in
Prnjavor, piano department. He also plays the accordion. He won many
first prizes at both national and international piano competitions. He is
an active athlete, he trains tennis and judo and he likes to hang out and
meet new friends.

МИХАЈЛО
ПЕТРОВИЋ И
СОФИЈА
ПЕТРУШИЋ
РУЖАН САН
Музика, текст и аранжман:
Томислав Николић
UGLY DREAM
Music, lyrics and arrangement:
Tomislav Nikolic

SOFIJA PETRUSIC
Sofija Petrusic was born on July 3, 2010 in Banja Luka. She goes in 5th
grade of Elementary School “Sveti Sava” Kotor Varos and she is an excellent student. She has been attending singing lessons for three years with
teacher Karolina Mihajlovic. Table tennis is her great passion and she has
been training it for about two years. She likes music a lot, and her favorite
music is domestic and foreign pop-rock. Her role models are Marija Serifovic and Ariana Grande.
РУЖАН САН
Сањао сам ружан сан
На планети живим сам
Око мене смог и дим
А ја ето живим с тим
Свако ради сад по свом
Оставља за собом лом
А послије се прави луд
Таква ти је људска ћуд
И немој, немој сада да жмириш
И живиш као ној
Учини нешто
Овај свет је твој
Ово је земља за коју тражимо спас
И молим све људе да мисле на нас
У цијелом свијету дјеца дижу свој глас
За ову планету ово задњи је час
Задњи је час
Хајде сад пробуди ме
И за руку узми ме
Одведи ме тамо гдје су ријеке бистрије
Тамо гдје је сунчан дан хоћу јаву нећу сан
Пробуди ме молим те нек ми снови одлете
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Ružan san
Muzika: Tomislav Nikoli
Tekst: Tomislav Nikoli
Aranžman: Tomislav Nikoli
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Босна и Херцеговина / Bosnia and Herzegovina

АЊА МЕХОВИЋ
Ања Меховић је рођена 28. 1. 2009. године у Сарајеву. Ученица је
шестог разреда ОШ „Малта“ Сарајево, те другог разреда музичке
школе – одсјек балет. Такође, Ања је чланица Рок хора у овиру Поп
рок школе, гдје похађа и часове соло пјевања, те свира клавир
у Удружењу „ДарАрт“. Учествовала је у мјузиклима и дјечјим
новогодишњим програмима у оквиру „Basics“ музичког атељеа, те
је 2019. године наступала на Ђурђевданском фестивалу. Посебна
љубав јој је лабрадор Макс.
НОРАХ АГИЋ
Норах Агић је једанаестогодишња дјевојчица. Пети је разред
ОШ„Ковачићи“ у сарајевском насељу Грбавица. Много воли школу,
одлична је ученица. Норах свира клавир у Основној музичкој и
балетској школи „Ново Сарајево“, а плеше и хип-хоп у „Dance Development Centru“. Воли да пјева и глуми, па је имала прилику да
наступа и на великој сцени у разним представама и мјузиклима.
Норах је учествовала и на два музичка фестивала гдје је освојила
прво мјесто за интерпретацију.

АЊА
МЕХОВИЋ И
НОРАХ АГИЋ
СРЕЋА
Музика и текст: Ана Клепић
Аранжман: Александар Саша Гајић
HAPPINESS
Music and lyrics: Ana Klepic
Arrangement: Aleksandar Sasa Gajic

ANJA MEHOVIC
Anja Mehovic was born on January 28, 2009 in Sarajevo. She goes in 6th
grade of Elementary School “Malta” Sarajevo and 2nd grade of music
school - ballet department. Anja is also a member of the rock choir within the Pop Rock School, where she attends solo singing classes and plays
the piano in the “DarArt” Association. She participated in several musicals and children New Year’s programs within Music school “Basics”, and
in 2019, she performed in Djurdjevdan Festival. She loves her Labrador
Max very much.
NORAH AGIC
Norah Agic is an eleven-year-old girl. She goes in 5th grade of Elementary School “Kovacici” in Sarajevo’s quarter Grbavica. She likes school a
lot and she is an excellent student. Norah plays the piano in Elementary music and ballet school “Novo Sarajevo” and she dances hip-hop in
“Dance Development Center”. She likes singing and acting, and she had
the opportunity to perform on the big stage in various plays and musicals. Norah also participated in two music festivals where she won first
place for interpretation.

СРЕЋА
Одакле дође срећа
Из сунца, облака, кише
Да ли је донесе вјетар,
Па у нашим грудима дише
Некад је већа, некад је мања
Али о њој баш свако сања
Срећа је када љубав се згоди,
Срећа је када жеља те води
Свако је тражи ал’ није тајна
Срећа станује у нама.
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Словенија / Slovenia

ВИТА СТАНОВНИК
Вита Становник је рођена 2. 4. 2010. године у Птују, гдје живи с
родитељима, братом и сестром. Похађа пети разред ОШ „Брег“, гдје
се радо дружи с пријатељима и школским друговима. Њени хобији
су пјевање, ролање, цртање. Такође је члан Удружења за заштиту
паса „Дејзи и Ели”. Вита је и четврти разред приватне музичке школе
„Децима“, одсјек пјевање. Посљедње три године учествује на многим
музичким фестивалима у Словенији, Хрватској и БиХ. Прошле године
је ушла у финале највећег пјевачког такмичења у Словенији „Дјеца
пјевају словеначке пјесме и радују се“, које је обухватило више од
400 основних школа.

ВИТА
СТАНОВНИК
SREČE ZA VSE LЈUDI
Музика и текст: Славц Л. Ковачич
Аранжман: Томислав Валенко

VITA STANOVNIK
Vita Stanovnik was born on April 2, 2010 in Ptuj, where she lives with her
parents, her brother and her sister. She goes in 5th grade of Elementary
School “Breg”, where she likes to hang out with her friends and schoolmates. Her hobbies are singing, rollerblading and drawing. She is also a
member of the Dog Protection Association “Dejzi i Eli”. Vita also attends
4th grade of private music school “Decima”, singing department. In the
last three years, she has participated in many music festivals in Slovenia,
Croatia and Bosnia and Herzegovina. Last year, she entered the finals
of the largest singing competition in Slovenia “Children sing Slovenian
songs and rejoice”, which included more than 400 elementary schools.

HAPPINESS FOR ALL PEOPLE
Music and lyrics: Slavc L. Kovacic
Arrangement: Tomislav Valenko
SREČE ZA VSE LJUDI
Na oknu slonim, v luno strmim
jo sprašujem preden zaspim,
le kje se dobi, nasmeh za vse ljudi
in kdo srečo na tem planetu deli.
Srečo za vse, vse ljudi,
Saj marsikje je več ni,
luna nasuj je v mesta, vasi.
Sreče za vse, vse ljudi,
da ves svet napojiš
kocka je padla, sreča prihaja iz vseh strani.
Pri nas pa ja, ljubezen je doma,
Brat, sestra, ati in mamica,
smo dober tim, zato močno želim,
da pozitivo, med vse ljudi razdelim.
Srečo za vse, vse ljudi,
saj marsikje je več ni,
luna nasuj je v mesta, vasi.
Sreče za vse, vse ljudi,
da ves svet napojiš
kocka je padla, sreča prihaja iz vseh strani.
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Sreče za vse ljudi
Slavc L. Kovačič
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Бугарска / Bulgaria

СИМОНА ДИМИТРОВА
Симона Димитрова рођена је у Варни, на обали Црног мора. Пјева од
треће године у дјечијем хит студију „Да“, који је међу најпопуларнијим
бугарским дјечијим ансамблима. Освајала је награде на разним
музичким такмичењима, као и на такмичењима из математике.
У слободно вријеме воли да слика, чита књиге и слуша музику, а
омиљени музички стил је поп. Сан јој је да постане дизајнер.
SIMONA DIMITROVA
Simona Dimitrova was born in Varna, on the coast of Black Sea. She has
been singing since the age of three in the children hit studio “Da”, which
is among the most popular Bulgarian children ensembles. She won
many awards at various music competitions, as well as at math competitions. In her free time, she likes to paint, read books and listen to music.
Her favorite music genre is pop. Her dream is to become a designer.

СИМОНА
ДИМИТРОВА
НЕПОЗНАТО СЪШЕСТВО
(ПИНГВИНЧЕ)
Музика: Доно Цветков
Текст: Рајна Пенева
Аранжман: Петар Пешев
UNKNOWN BEING (PENGUIN)
Music: Dono Tsvetkov
Lyrics: Raina Peneva
Arrangement: Petar Pesev

НЕПОЗНАТО СЪЩЕСТВО (ПИНГВИНЧЕ)
Тази сутрин в зоопарка
оживление цари.
Даже свраката клюкарка
да крещи се измори.
Ходи смешно като пате,
Смайва ни с какво ли не
Този странен обитател
ала патенце не е.
Чудна къщичка си има
пълен с лед хладилник нов
и басейн лете-зиме
за пингвински риболов.
А когато затъгува
За далечния си край,
Ще му кажен: ”Не тъгувай!“
Сред приятели си знай!”
Пинги, пинги пинг, пингвинче,
гостенче от снежен юг.
Птиче или животинче
вече ще живее тук!
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Република Српска/ Босна и Херцеговина
Republic of Srpska/ Bosnia and Herzegovina
ЈЕЛЕНА РАЧИЋ
Јелена Рачић је рођена 15. 3. 2010. године у Бањој Луци. Ишла је у вртић „Радост“
и у вртић „Невен“ у Бањој Луци. Представљајући вртић „Невен“, у Сарајеву
је учествовала у представи „Рибица Каролина“. Од малих ногу показивала
је интересовање за музику и глуму. У слободно вријеме воли да црта, пише,
пјева и свира. Учествује у свим школским манифестацијама, а посебно се
радује Ђурђевданском фестивалу. Похађа Основну школу „Бранислав Нушић“
у Бањој Луци, пети разред и одличан је ученик. Упоредо иде у Музичку школу
„Владо Милошевић“, други разред, одсјек виолина.
ЈОВАНА ТРНИНИЋ
Јована Трнинић је рођена 18. 8. 2009. године у Бањој Луци. Похађа шести разред
Основне школе „Доситеј Обрадовић“. Одличан је ученик. Члан је школског
хора и редовно учествује у школским приредбама и манифестацијама. Воли
пјевање, спорт и игру. С пет година је почела да игра фолклор у КУД „Веселин
Маслеша“. Уназад пар година тренира реални аикидо-самоодбрану гдје
постиже запажене успјехе и осваја бројне медаље и признања. У слободно
вријеме воли да се дружи са вршњацима, али и да ужива у шетњи са својим
псом Медом. Велика јој је жеља учешће на Ђурђевданском фестивалу.
ЛЕА ВУЧАЈ
Леа Вучај је рођена 6. 3. 2009. године у Градишци. Похађа шести разред Основне
школе ,,Данило Борковић”. Одмалена воли музику. Кренула је у Музичку школу
,,Бранко Смиљанић” кад је имала четири године. Тренутно је трећи разред и
свира клавир. Освојила је многе награде на клавирским такмичењима. Веома
се радује учешћу на Ђурђевданском фестивалу.
JELENA RACIC
Jelena Racic was born on March 15, 2010 in Banja Luka. She went to kindergartens
“Radost” and “Neven” in Banja Luka. Representing the kindergarten “Neven”, she
participated in the play “Fish Karolina” in Sarajevo. From an early age, she showed
interest in music and acting. In her free time, she likes to draw, write, sing and play
music. She participates in all school events and she is looking forward to Djurdjevdan Festival. She goes in 5th grade of Elementary School “Branislav Nusic” in Banja
Luka and she is an excellent student. At the same time, she attends 2nd grade of
Music School “Vlado Milosevic”, violin department.
JOVANA TRNINIC
Jovana Trninic was born on August 18, 2009 in Banja Luka. She goes in 6th grade of
Elementary School “Dositej Obradovic”. She is an excellent student. She is a member of the school choir and regularly participates in school events. She likes singing,
sports and dancing. At the age of five, she has started playing folklore in KUD “Veselin Maslesa”. For the past few years, she has been training real aikido self defense
where she has achieved notable successes and won numerous medals and awards.
In her free time, she likes to hang out with her friends, but she also enjoys walking
with her dog Medo. She has a great desire to participate in Djurdjevdan Festival.

ЈЕЛЕНА
РАЧИЋ,
ЈОВАНА
ТРНИНИЋ И
ЛЕА ВУЧАЈ
ИСКРИЦА ЉУБАВИ
Музика и аранжман: Борис Глишић
Текст: Радомир Сладојевић
SPARK OF LOVE
Music and arrangement: Boris Glisic
Lyrics: Radomir Sladojevic

LEA VUCAJ
Lea Vucaj was born on March 6, 2009 in Gradiska. She goes in 6th grade of Elementary School “Danilo Borkovic”. She loves music from an early age. She attends
Music School “Branko Smiljanic” since the age of four. She is currently in 3rd grade
and plays the piano. She won many awards at piano competitions. She is looking
forward to participate in Djurdjevdan Festival.
ИСКРИЦА ЉУБАВИ
Из зрна љубави створени смо сви
Хиљаду година у једном трену
Нек нас вежу њени мостови
У овом простору, у нашем времену
Младост је наша пјесмом окићена
Носи нас на крилима својим
Шири руке, грли читав свијет
Јер док волиш, до тад и постојиш
Играј, пјевај, плеши, животу се смијеши
Своме другу увијек руку дај
Овој нашој младости треба више радости
Једно зрно љубави може све да промијени
Хајде да се дружимо своју звијезду тражимо
Само небо је граница кад се јави искрица
Из зрна љубави створени смо сви
Хиљаду година у једном трену
Нек нас вежу њени мостови
У овом простору, у нашем времену
Младост наша најљепши је цвијет
Сновима својим ти је обоји
Шири руке, грли читав свијет
Јер док волиш, до тад и постојиш
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Република Српска/ Босна и Херцеговина
Republic of Srpska/ Bosnia and Herzegovina

ЕКАТАРИНА ТАРАБИЋ
Екатарина Тарабић је рођена 27. 1. 2009. године у Бањој Луци.
Похађа шести разред Основне школе „Бранко Ћопић“ и одлична је
ученица. Такође похађа и музичку школу, смјер клавир. Од седме
године тренира модерни балет и добитница је бројних медаља и
признања с државних такмичења у модерним плесовима. На 26.
Ђурђевданском фестивалу одржаном 2019. године представила се с
пјесмом „Дивно је небо дјечије“, која је освојила награду за најбољи
текст. У слободно вријеме учи да свира гитару и клавир. Много воли
да црта, пише пјесме и дружи се с пријатељима.
КАСЈА АПОЛОНИЈА ГАЈИЋ
Касја Аполонија Гајић рођена је 6. 10. 2008. године у Бањој Луци.
Одличан је ученик шестог разреда Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ и четвртог разреда Музичке школе „Владо Милошевић“,
одсјек виолина. С овим инструментом осваја прве награде на многим
такмичењима. Од четврте године тренирала је модерни балет који
јој је такође донио низ медаља и диплома. Активно се бави глумом и
пјевањем, а посебно се радује учешћу на Ђурђевданском фестивалу.
Слободно вријеме проводи у природи с породицом и другарима.
Касја је весела и раздрагана дјевојчица, која свијет боји најљепшим
бојама.

ЕКАТАРИНА
ТАРАБИЋ И
КАСЈА
АПОЛОНИЈА
ГАЈИЋ
КАД КРОЧИШ У СВИЈЕТ ПЛАВИ
Музика: Весна Вељковић
Текст: Милеса Илић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи
WHEN YOU STEP
INTO THE BLUE WORLD
Music: Vesna Veljkovic
Lyrics: Milesa Ilic
Arrangement: Zoran Bogdanovic Ritchie

EKATARINA TARABIC
Ekatarina Tarabic was born on January 27, 2009 in Banja Luka. She goes
in 6th grade of Elementary School “Branko Copic” and she is an excellent
student. She also goes to music school, piano department. She has been
training modern ballet since the age of seven and she won numerous
medals and awards from state competitions in modern dances. At 26th
Djurdjevdan Festival held in 2019, she presented herself with the song
“Divno je nebo djecije”, which won the award for the best lyrics. In her
free time, she learns to play the guitar and the piano. She likes to draw,
write songs and hang out with friends.
KASJA APOLONIJA GAJIC
Kasja Apolonija Gajic was born on October 6, 2008 in Banja Luka. She is
an excellent student and she goes in 6th grade of Elementary School
“Dositej Obradovic” and in 4th grade of Music School “Vlado Milosevic”,
violin department. With this instrument, she has won first prizes in many
competitions. She started dancing modern ballet when she was four and
she won many medals and awards. She is actively involved in acting and
singing and she is looking forward to participate in Djurdjevdan Festival.
She spends her free time in nature with her family and friends. Kasja is a
cheerful girl, who paints the world with the most beautiful colors.

КАД КРОЧИШ У СВИЈЕТ ПЛАВИ
Де научи да се мазиш
да си срећан, да се смијеш
очима да птице пазиш
кад озебу да их гријеш
Научи да дан је злато
које носиш ти у глави
сваког јутра теби дато
када крочиш у свијет плави.
Хајде скочи са улице
уз поток у свијет зелени
крени крилат међ’ звјездице
васељеном што језери.
Ма гдје пише да не можеш
крепак бистар као зденац
око свијета да исплетеш
малих руку диван вијенац
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Република Српска/ Босна и Херцеговина
Republic of Srpska/ Bosnia and Herzegovina

ИВАНА СМЕУНЧЕВИЋ
Ивана Смеунчевић долази из Прњавора. Шести је разред Основне
школе „Бранко Ћопић“ и трећи разред Музичке школе „Константин
Бабић“. Свира клавир и учи свирати гитару, али пјевање је њена
највећа љубав. Хоби јој је цртање, а у слободно вријеме вози бицикл
и ролере. Обожава проводити вријеме са својим пријатељима и
велики је обожавалац животиња.
IVANA SMEUNCEVIC
Ivana Smeuncevic comes from Prnjavor. She goes in 6th grade of Elementary School “Branko Copic” and in 3rd grade of Music School “Konstantin Babic”. She plays the piano and learns to play the guitar, but singing is her greatest love. Her hobby is drawing, and in her free time she
rides a bicycle and rollerblades. She likes to spend time with her friends
and she adores animals.

ИВАНА
СМЕУНЧЕВИЋ
НЕК’ ЖИВИ ЉУБАВ
Музика и аранжман: Александар
Саша Гајић
Текст: Ана Клепић
LONG LIVE LOVE
Music and arrangement: Aleksandar
Sasa Gajic
Lyrics: Ana Klepic

НЕК’ ЖИВИ ЉУБАВ
Стиже прољеће, све у мени пјева
Боје чаробне сунцем прекрива дан
А у срцу се буди једна жеља
да љубав буде нам путоказ,
да буде бољи свијет због нас.
Вјетру шапућем жељу да је носи
Нека дотакне све што дише и зна
Да заједно можемо наћи пут ка срећи
Да срцем вођени можемо све
Створити свјетове чаробне
Пробуди љубав у срцу спава
Пусти да живи,
нека завлада свијетом,
то дјечји је сан
Нек живи љубав
Свима нам треба најљепша, чиста
као сунце што сија у срцу дјетета.
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Црна Гора / Montenegro

КОМНЕН
ВУКОВИЋ
TАТИ
Музика и текст: Снежана Ћосовић
Аранжман: Михаило Радоњић
TO DAD
Music and lyrics: Snezana Cosovic
Arrangement: Mihailo Radonic

КОМНЕН ВУКОВИЋ
Комнен Вуковић је рођен 13. 8. 2008. године у Подгорици. Ученик је
седмог разреда Основне школе „Владо Милић” и Музичке школе
„Васа Павић”. Одличан је ђак. Свира виолину у класи професорице
Ане Перазић. Такође је члан Школе пјевања „Д-мол”. Похађа школу
енглеског језика „Хелен Дорон” и тренира тенис. У слободно вријеме
игра стони тенис, шах и однедавно слаже Рубикову коцку.
Комнен има четири снимљене пјесме, а омиљени пјевач му је
Здравко Чолић. Добитник је више награда: треће мјесто на шоупрограму Пинкове звездице, на фестивалу „Наша радост“ 2017.
године - побједничка композиција, на Међународном фестивалу „Angel voice” у Београду 2018. освојио је прво мјесто у својој категорији,
на Ђурђевданском фестивалу у Бањој Луци 2019. године прво мјесто
за интерпретацију. Имао је велики број запажених наступа и на
виолини, као и награда попут „Златна лира”, на Државном такмичењу
у Херцег Новом и 2020. године на онлајн фестивалу „Тирана Талент”,
прва награда. Добитник је награде „Одличан 5” за школску, 2019/20,
коју Министарство просвјете додјељује талентованим ученицима.
KOMNEN VUKOVIC
Komnen Vukovic was born on August 13, 2008 in Podgorica. He goes in
7th grade of Elementary School “Vlado Milic” and Music School “Vasa
Pavic”. He is an excellent student. He plays the violin, class of teacher
Ana Perazic. He is also a member of singing school “D minor”. He attends
Helen Doron English language school and trains tennis. In his free time,
he plays table tennis, chess and he learns how to solve the Rubik’s Cube.
Komnen recorded four songs and his favorite singer is Zdravko Colic. He
has won several awards: third place in the “Pink Star Show”, the winning
composition at the festival “Our Joy” in 2017, first place in its category at
the International Festival “Angel Voice” in Belgrade in 2018, first place for
interpretation at Djurdjevdan Festival in Banja Luka in 2019.
He had a number of notable performances on the violin and he won
awards such as the “Golden Lyre” at the state competition in Herceg Novi
and he won the first prize in 2020, at the online festival “Tirana Talent”.
He won the award “Excellent 5” for school year 2019/20, which is given to
talented students by the Ministry of Education.

ТАТИ
Као брод када нађе мирну сигурну луку,
ја тако чврсто држим татину руку,
да ме учи ходат’, кроз живот цијели,
тренутке своје желим са њим да дијелим.
Пуно ради тата, вриједан је он,
као птица гнијездо чува наш топли дом,
увијек нађе времена за маму и мене,
он гитару тада узме и моја пјесма крене.
За све тате који љубав дају, као њежна мама,
за оне који не дозволе, дјеца да расту сама,
за тате који знају бити звијезда водиља,
да свом дјетету пут обасјава.
За све тате који љубав дају, као њежна мама,
за оне који не дозволе, дјеца да расту сама,
за све хероје дјечјих снова, пјевам сада ја,
а мој тата је пјесма најљепша.
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ЕЛЕОНОРА ВУКОЈЕВИЋ
Елеонора Вукојевић је рођена 11. 11. 2011. године. Свира електричну
гитару, иде на часове пјевања. Похађа четврти разред ОШ „Свети
Сава“ у Добоју и први разред музичке школе, гдје свира виолину.
Учествовала је два пута на дјечјем фестивалу „Мали композитор“,
освајала награде као аутор и извођач, а 2020. године је управо с
Ивоном пјевала дуетску пјесму на том фестивалу. Већ сад је јасно да
ће музика бити важан дио њеног животног пута.
ИВОНА ВУКОЈЕВИЋ
Ивона Вукојевић је рођена 6. 4. 2012. године у Добоју. Иде у трећи
разред Основне школе „Свети Сава“ из Добоја и у Основну музичку
школу „Маркос Португал“ - Добој. Свира клавир, виолину, пјева у
Дјечјем хору „Пачићи“ и учи соло пјевање. Учествовала је на два
дјечја фестивала и освајала награде, а 2020. године је са Елеонором
учествовала на фестивалу „Мали композитор“. Имала је много јавних
наступа, као пјевач и клавириста. Као клавириста има освојених
неколико првих и специјалних награда на такмичењима, између
осталих и прву награду на Републичком такмичењу музичких школа
Републике Српске.

ЕЛЕОНОРА
ВУКОЈЕВИЋ И
ИВОНА
ВУКОЈЕВИЋ
ПОРОДИЦА
Музика, текст и аранжман: Игор
Вукојевић
FAMILY
Music, lyrics and arrangement: Igor
Vukojevic

ELEONORA VUKOJEVIC
Eleonora Vukojevic was born on November 11, 2011. She plays the electric
guitar and she attends singing lessons. She goes in 4th grade of Elementary School “Sveti Sava” in Doboj and 1st grade of music school, where she
plays the violin. She participated twice in the children festival “Little Composer” and she has won awards both as an author and a performer. In
2020, she sang a duet with Ivona in that festival. It is already clear that
music will be an important part of her life.
IVONA VUKOJEVIC
Ivona Vukojevic was born on April 6, 2012, in Doboj. She goes in 3rd grade of
Elementary School “Sveti Sava” in Doboj and to Elementary Music School
“Marcos Portugal” in Doboj. She plays the piano and the violin. She sings in
the Children choir “Pacici” and she attends solo singing classes. She participated in two children festivals and won many awards. In 2020, she participated with Eleonora in the festival “Little Composer”. She had many public
appearances both as a singer and a pianist. As a pianist, she won several
first prizes and special awards at competitions, including the first prize at
the Republic competition of music schools of the Republic of Srpska.
ПОРОДИЦА
Како је лијепо имати браћу и сестре
Никада досадно није
Свака се брига подијели с њима и ријеши
Онда се поново смијем
Често се играмо лијепо и дуго без драме
Звони ту осмијех гласан
Чак и кад посвађамо се, праштамо одмах
Јер један разлог је јасан
Породица је тврђава највећа
И блага пуна колица
Ту станују сигурност и срећа,
Ту је увијек топло око срца
Понекад мислим и родитељи можда су важни
Некад и не досађују
Труде се да нам угоде све што могу
Нека их, нек подржавају
Често се дружимо дуго и лијепо без драме
Звони ту смијех гласан
Чак и кад посвађамо се, праштамо одмах
Јер један разлог је јасан
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Република Српска/ Босна и Херцеговина
Republic of Srpska/ Bosnia and Herzegovina

АЊА ЂУРИЋ
Ања Ђурић је рођена 23. 1. 2009. године. Похађа шести разред
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Требињу и трећи разред
Mузичке школе у Требињу. Свира клавир. Члан је црквеног хора
Света Анастасија Српска. Љубав према музици је центар њеног
свијета. Та љубав је одвела на многе позорнице и мотивисала је да
сними своју пјесму.
КАЛИНА ОДИЦКИ
Калина Одицки је рођена 4. 6. 2008. године у Приједору. Похађа
седми разред Основне школе „Петар Кочић“ и четврти разред
Музичке школе „Саво Балабан“ у Приједору. Свира клавир, а њена
највећа љубав је пјевање. Поред музике воли и спорт, тренира
кошарку у КК „Хунтерс“. Такође, члан је радионице „Мислиша“ и учи
енглески језик.
ANJA DJURIC
Anja Djuric was born on January 23, 2009. She goes in 6th grade of Elementary School “Jovan Jovanovic Zmaj” in Trebinje and in 3rd grade of
music school in Trebinje. She plays the piano. She is a member of the
church choir of St. Anastasia of Serbia. Her love for music is the center of
her world. That love took her to many stages and motivated her to record
her own song.

АЊА
ЂУРИЋ И
КАЛИНА
ОДИЦКИ
НИКОЛА
Музика и аранжман: Ненад Стошић
Текст: Дубравка Стошић
NIKOLA
Music and arrangement: Nenad Stosic
Lyrics: Dubravka Stosic

KALINA ODICKI
Kalina Odicki was born on June 4, 2008 in Prijedor. She goes in 7th grade
of Elementary School “Petar Kocic” and 4th grade of Music School “Savo
Balaban” in Prijedor. She plays the piano and her greatest love is singing. Besides music, she also likes sports and she trains basketball at BC
“Hunters”. She is also a member of the workshop “Mislisa” and she learns
English language.

НИКОЛА
За школу спремам се
Више од сата раније, ооо ...
На мени нове су
Фармерке и патике, ооо ...
Јер данас решила сам
Признаћу ти све
Признаћу да дуго волим
Твоје плаве увојкe
О, Никола, без тебе није
То што јесте
Никола, због тебе сада
Пишем песме
А да те волим то и небо зна
А ти још не знаш
Никола
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Црна Гора / Montenegro

ЛАНА ЛОПИЧИЋ
Лана Лопичић је рођена 23. 2. 2009. године у Подгорици. Шести је
разред Основне школе „Октоих“. Упоредо похађа трећи разред
Музичке школе „Васа Павић“, одсјек тамбура. Осим тога, похађа
и школу пјевања „Д-Мол“. Одлична је ученица и изнад свега воли
музику. До сада је учествовала на разним музичким такмичењима и
освајала награде. Има много другара који је подржавају и омиљена
је у друштву. Посебно је радује учешће на Ђурђевданском фестивалу.

ЛАНА
ЛОПИЧИЋ

LANA LOPICIC
Lana Lopicic was born on February 23, 2009 in Podgorica. She goes in
6th grade of Elementary School “Oktoih”. At the same time, she goes in
3rd grade of Music School “Vasa Pavic”, tamburitza department. Besides
that, she attends the singing school “D-Minor”. She is an excellent student and above all she likes music. She has participated in various music
competitions so far and won many awards. She has many friends who
support her and everybody likes her. She is looking forward to participate
in Djurdjevdan Festival.

ПЈЕСМА МИРА
Музика и текст: Данијел Алибабић
Аранжман: Немања Михајловић
SONG OF PEACE
Music and lyrics: Danijel Alibabic
Arrangement: Nemanja Mihajlovic

ПЈЕСМА МИРА
Моју бијелу заставу
Сада широм дижем ка врху
Крила сашијем
Да сва дјеца у том духу
Дјетињство проживе
И љубав, љубав осјете
Нека стану громови
И да киша попут сунца сија
Шаљем поруку
Преко поља зимска рапсодија
Осмијех раширим
И да нашим градом гласно свира
Пјесма најљепша
Пјесма најљепша
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PJESMA MIRA
Muzika i tekst: Danijel Alibabić
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Република Српска/ Босна и Херцеговина
Republic of Srpska/ Bosnia and Herzegovina

НИНА ЋЕЈИЋ
Нина Ћејић је весела, маштовита и разиграна дјевојчица рођена 6. 8.
2012. године у Бањој Луци. Ученица је другог разреда Основне школе
„Георги Стојков Раковски“. Нина дуже времена похађа вокални атеље
„MaMa VOX“, с којим је имала неколико солистичких и заједничких
наступа. Њена велика жеља је била да наступи на Ђурђевданском
фестивалу. Поред пјевања, воли да се игра са својим вршњацима,
иде на пливање и гимнастику.
NINA CEJIC
Nina Cejic is a cheerful, imaginative and playful girl born on August 6,
2012 in Banja Luka. She goes in 2nd grade of Elementary School “Georgi Stojkov Rakovski”. Nina has been attending the vocal studio “MaMa
VOX” for a long time and she had several solo and joint performances.
Her great wish was to perform in Djurdjevdan Festival. Besides singing,
she likes to play with her friends, she trains swimming and gymnastics.

НИНА ЋЕЈИЋ
МОЛЕР РАКА
Музика и аранжман: Ненад Стошић
Текст: Дубравка Стошић
HOUSEPAINTER RAKA
Music and arrangement: Nenad Stosic
Lyrics: Dubravka Stosic

МОЛЕР РАКА
Може само молер Рака
Да направи дан од мрака
Он на четку Сунце стави
Па од ноћи јутро прави
Капче му је увијек бијело
Никад не носи одијело
Сада има туфне плаве
Да га лијепим праве
Молер Рака и кад дријема
У сну нове боје спрема
Биће љепши занат тек
Кад префарба читав свијет
Ко би други Рака зна се
офарбао своје прасе
Сад jе цијело прасе лила
А већ има триес кила
Ко би други него Рака
Успавао сваког ђака
Кад на четку Мјесец стави
Од дана нам вече прави
Молер Рака и кад дријема
У сну нове боје спрема
Биће љепши занат тек
Кад префарба читав свијет
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Србија / Serbia

РЕБЕКА КОДИЋ
Ребека Кодић је рођена 8. 5. 2008. у Београду. Иде у шести разред
ОШ „Ђура Даничић“ и пети разред Музичке школе „Петар Коњовић”,
одсјек клавир. Одрастајући у музичкој породици, веома рано показује
интересовање за музику. С непуне четири године почела је пјевати
у хору „Чаролија“ и наступа с њима скоро шест година. Похађала је
школу пјевања „Voice star factory“ код професорке Бојане Масковић.
Учествовала је у музичком такмичењу „Пинкове звездице“. Такође је
учествовала на неколико дјечјих музичких фестивала у Србији, БиХ
и Хрватској, те је свугдје освајала награде. Много воли да пјева и
радује се учешћу на предстојећем „Ђурђевданском фестивалу”.

РЕБЕКА
КОДИЋ
ХИЉАДУ ЖЕЉА
Музика и аранжман: Немања
Михајловић
Текст: Тоде Николетић

REBEKA KODIC
Rebeka Kodic was born on May 8, 2008 in Belgrade. She goes in 6th grade
of Elementary School “Djura Danicic” and 5th grade of Music School “Petar Konjovic”, piano department. Growing up in a musical family, she
showed an interest in music at an early age. When she was less than four
years old, she started singing in the choir “Carolija” and she has been performing with them for almost six years. She attended the school of singing “Voice star factory” with teacher Bojana Masković. She participated
in a music competition “Pink Star Show”. She also participated in several
children music festivals in Serbia, BiH and Croatia, and she won many
awards. She likes to sing a lot and she is looking forward to participate in
the upcoming Djurdjevdan Festival.

A THOUSAND WISHES
Music and arrangement: Nemanja
Mihajlovic
Lyrics: Tode Nikoletic

ХИЉАДУ ЖЕЉА
Пожели да си једро са брода,
И да ти ветар пријатељ буде.
И да си звезда са свода,
За којом очи вечито жуде.
Хиљаду жеља у нама спава,
Све су у мору к’о зрна соли.
Хиљаду жеља, а једна права,
Пронаћи неког ко тебе воли.
За љубав треба имати снове,
Да те могу до звезде дићи.
Осмех сада те зове,
До љубави ми ћемо стићи.
Хиљаду жеља у нама спава,
Све су у мору к’о зрна соли.
Хиљаду жеља, а једна права,
Пронаћи неког ко тебе воли.
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Hiljadu želja
Muzika: Nemanja Mihajlović
Tekst: Tode Nikoletić
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УЧЕСНИЦИ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL PARTICIPIANS
Хрватска / Croatia

ДУЊА МАРИА ИВЕЉ
Дуња Мариа Ивељ је рођена 24. 8. 2009. у Загребу. Већ од треће
године пјева, а недавно је уписала трећи разред Основне глазбене
школе „Павла Марковца“, смјер виолина. Такође похађа и Сувремену
глазбену школу „Микрофон“. Самостално је наступила на много
музичких фестивала као што су Фестивал „Наша радост“ 2017. у
Подгорици, Међународни дјечји фестивал „Чаробна фрула“ 2016. у
Загребу, Фестивал „Први пљесак“ у Иванић-Граду, Фестивал „Мали
МЕФ“ 2019. итд.
Гостовала је у емисији ХРТ-а „Добро јутро Хрватска“ и наступала
уживо, као и у „РТЛ Шоу Звјездице“. За Дјечју ТВ снимила је спот за
пјесму „Мачак Том“, а учествовала је и на концерту престижне школе
пјевања из Загреба „Микрофон.хр“

ДУЊА МАРИА
ИВЕЉ
САМО СМИЈЕХ
Музика, текст и аранжман: Тихомир
Прерадовић
JUST LAUGHTER
Music, lyrics and arrangement: Tihomir
Preradovic

DUNJA MARIA IVELJ
Dunja Maria Ivelj was born on August 24, 2009 in Zagreb. She has been
singing since the age of three and she goes in 3rd grade of Elementary
Music School “Pavle Markovac”, violin department. She also attends Contemporary Music School “Mikrofon”. She has performed independently
at many music festivals, such as the Festival “Our Joy” 2017 in Podgorica,
the International Children Festival “Magic Flute” 2016 in Zagreb, the Festival “First Applause” in Ivanić-Grad, the Festival “Little MEF” 2019, etc.
She was a guest on the HRT show “Good Morning Croatia” and performed
there live and participated in the RTL show “Little Stars”. For Children’s
TV, she recorded a video for the song “Cat Tom” and she also participated
in the concert of the prestigious school of singing from Zagreb “Mikrofon.hr”.

SAMO SMIJEH
Osmijeh svoj ja šaljem svima
Svako jutro dan il’ noć
Jer samo osmijeh snagu ima
da slabost pretvori u moć
Ako ti nekad tuga dođe
Jednu stvar ti pokušaj
Ima način da sve prođe
Samo smij se, uživaj
Zato daj, daj, daj osmijeh svoj daj
Ništa ljepše nema od njega znaj
Samo smij, smij, smij, uvijek se smij
Samo smij se i to nikad ne krij
Ne odustaj nikada
Tebi sreća pripada
Samo smijeh, samo smijeh
Za sve on je lijek
Nikada ne predaj se
Kad je teško, najteže
Samo smijeh, samo smijeh
Za sve on je lijek
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ВИКТОРИЈА АСЕНОВА
Викторија Асенова рођена је 7. 7. 2009. у граду Видину у Бугарској.
Тренутно живи и школује се у Софији. Љубав према пјевању развила
је већ у четвртој години, али се музиком озбиљније бави од седме
године. Веома је упорна и досљедна. Постигла је много успјеха на
разним такмичењима и фестивалима у Бугарској и иностранству Русији, Италији, Шпанији, Португалији, Румунији, Турској, Казахстану,
Украјини, Њемачкој, Чешкој итд. За њу су написане пјесме, а ради и
на издавању ЦД-а управо тих пјесама, као и видео спотовима. Много
воли путовања на којима увијек стекне пријатеље. Осим пјевања,
омиљене активности су јој енглески, спортски плес и позориште.
Има и кућног љубимца – пса.

ВИКТОРИЈА
АСЕНОВА
КОТЕШКА ИСТОРИЯ
Музика и аранжман: Емил Струнџев
Текст: Жива Кулџиева

VICTORIA ASENOVA
Victoria Asenova was born on July 7, 2009 in the city of Vidin in Bulgaria. She currently lives and goes to school in Sofia. She developed a love
for singing when she was four years old, but she has been taking music
more seriously since the age of seven. She is very persistent and consistent. She has achieved many successes at various competitions and
festivals in Bulgaria and abroad - Russia, Italy, Spain, Portugal, Romania,
Turkey, Kazakhstan, Ukraine, Germany, the Czech Republic, etc. Many
songs have been written for her and she is also working on releasing
CD with these songs, as well as videos. She likes traveling a lot where
she always meets new friends. Besides singing, her favorite activities are
English language, sports dancing and theater. She also has a pet - a dog.

CAT HISTORY
Music and arrangement: Emil
Strundzhev
Lyrics: Ziva Kuldzhieva

КОТЕШКА ИСТОРИЯ
Имаме сиамска котка , пухкава е, но не кротка.
Връзвам я с едно колаhче, носи синичко герданче.
Ходим с нея на пазара, за саламче и извара.
Всички хора ни познават, весело ни поздравляват.
Но на входа на пазара пак продават топла скара.
Мойто коте се побърка, почна да скимти да мърка.
Като мъничко детенце го почерпиха с кюфтенце.
Мойто коте се побърка, почна да скимти да мърка.
А пък мене ме забрави, хапчица не ми остави...
Имаме сиамска котка, пухкава е, но не кротка.
Знам, че много ме обича и след мен по цял ден тича.
Тя не може да говори, но разсърди ли се спори.
Драска без умора всяка чужда котка в двора.
Ах ти коте калпазанче с най-красивото герданче,
Имаш синичко коланче...колко хубаво си ти!
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КОТЕШКА ИСТОРИЯ
музика и аранжимент: Емил Струнджев
текст: Жива Кюлджиева
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Русија / Russia

ЕКАТEРИНА ЗУБКОВА
Екатерина Зубкова има девет година. Живи на југу Урала, у граду
Чељабинск у Русији. Пјева од треће године, а касније је почела
похађати и часове пјевања. Тренира плес, аикидо и балет. У музичкој
школи је већ три године, на одсјеку за клавир и сања о томе да научи
свирати виолину. Живи с родитељима и братом. Има много кућних
љубимаца (двије мачке, пса и рибицу). На крају ове школске године
добиће и папагаја. Воли јести сладолед и шећерну вуну. Машта о
одласку у Дизниленд.

ЕКАТEРИНА
ЗУБКОВА

EKATERINA ZUBKOVA
Ekaterina Zubkova is nine years old. She lives in the south of the Ural
Mountains, in the city of Chelyabinsk in Russia. She has been singing
since the age of three and later she started attending singing lessons.
She trains dance, aikido and ballet. She attends music school for three
years, piano department, and she dreams of learning to play the violin.
She lives with her parents and her brother. She has many pets (two cats,
a dog and a fish). At the end of this school year, she will also get a parrot.
She likes to eat ice cream and cotton candy. She dreams of visiting Disneyland.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Музика, текст и аранжман: Артемиј
Рибјалов
MY FAVORITE CITY
Music, lyrics and arrangement:
Artemij Rybialov

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Я иду, каблучки стучат,
В отраженье зеркальных витрин чей-то беглый взгляд.
Дождь прошел и умыл дома,
В город мой заглянула весна.
Во дворе шелестит сирень,
Улыбаясь тебе, кричу – “Здравствуй, новый день“.
Город мой, ты такой родной,
Я свой день начинаю с тобой.
Новый день я тебе дарю,
Город мой, я тебя люблю.
Переулки, тропинки, дома и мосты.
Мы сегодня с тобою “на ты“.
Над рекой облака плывут,
Если где-то я далеко – снова встречи жду.
Не найдя путь к своей звезде
Я опять возвращаюсь к тебе.
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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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ПОБЈЕДНИЧКЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
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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

2007.

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

ЂУРЂЕВДАНСКОГ ФЕСТИВАЛА
“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.

“ПЛЕС”
Музика, текст и аранжман: Игор Вукојевић
Извођач: Николина Лазић

2019.

ФЕСТИВАЛ НИЈЕ ОДРЖАН

2020.

39

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.

ГЕНЕРАЛНИ ПОКРОВИТЕЉ

ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР

СПОНЗОР
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