ПРОГРАМ ВИТЕЗ ФЕСТА 2016
СЕКТОРИ:
Витез град (Горњи град),
Витез спорт (Доњи град),
Витез сцена (Горњи град)
Витез кула (Кула Небојша),
Витез академија (Mузеји,Установе културе),
Витез прес (Горњи град).
СУБОТА, 23. АПРИЛ
Сабирање свих учесника и симпатизера фестивала на Тргу Слободе,
код споменика Кнеза Михајла у 11.30.
12.00: Поворка (дефиле) се креће Кнез Михајловом улицом до Горњег
града Београдске тврђаве, тачније код Деспотове Куле (обсерваторија)
где званично креће музички програм (око 14.00).
Програми Витез Феста почињу оба дана светом литургијом у цркви
Ружици, након које све остале активности наведене у програму почињу
у 12:00 и завршавају се у 19:30
ВИТЕЗ СЦЕНА
(Горњи град)
14:00 ч - СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА: Почетак главног
Музичко – сценског програма на бини
Музички програм се одвија у два дела:
Први део - од 14.00 до 16.00
Пауза – од 16.00 до 17.00
Други део – од 17.00 до 19.00
УЧЕСНИЦИ
-Војни оркестар Станислав Бинички
-Бистрик радионица - хор (Биља Крстић)
-Женски ансамбл - Огрлица од бисера
-АКУД Нови Београд – дечији ансамбл
-КУД Котуровић
-Балетски студио Копелија
-Балетски студио Марина
-Група Деспот - Александар Петровић - Аца Селтик
-Рада Ђуричин – драмски уметник

-Слађана Стојковић-Павловић – драмски уметник
-Иван Вучковић – драмски уметник
-Ансамбл ране музике - Ренесанс
-Светосавско Звонце – хор
-Матеја Бокан – вокални солиста
-Теодора Радосављевић – вокални солиста
-Група Бибер - Растко Аксентијевић
-Дечји хор РТС
-Тања Андријић – оперски солиста
-Дечји музички таленти школе Мокрањац
-УМС – школа младих талената (Артимедиа) – Програм од 300
ученика, старосни
узраст: од 4 до 16 година.
-Хор Абрашевић
-Женски руски вокални ансамбл Росе
-Анастасија Мрђеновић – вокални солиста
-Никола Роквић – вокални солиста
-Дуња Радосављевић – дечји вокал
-Снежана Јандрлић – вокални солиста
- Јована Савић – виолина
-Бранко Тадић – хармоника и вокални солиста
-Национални мешовити инклузивни хор Исон
-Србски православни појци
-Квартет Исон
-Музичка група Зарђали Ексер
ВИТЕЗ ГРАД
(Горњи град)
Активности ове целине почињу оба дана у 12:00 и завршавају се у
19:30
-Удружење стрипских уметника Србије
-Витешка удружења, лукостреларски клубови и соколарска друштва партнери Краљевског Реда Витезова: гости из Русије Богатирска
Слобода, Свети Арханђели, Црни медвед, Бели орлови; Кнез Лазар,
гости из Мађарске, Црне Горе, Друштво Соколар, Друштво Соколара
Србије, и још многи други....
- Егзибиције, борбе, лукостреларство, израда и представљање оклопа,
мачева,
штитова, оружја и других витешких реквизита...

- Витешке радионице
- Витешка вештина соколарства (приказивање и лет орлова, соколова,
јастребова,
сова...)
-Коњички клубови: Хиподром, Јурбан каубој, Исон
ВИТЕЗ САЈАМ
(Горњи град)
Активности ове целине почињу оба дана у 12:00 и завршавају се у
19:30
-Верско Добротворно Старатељство – креативни духовни рад са децом
-Снежана Јандрлић - средњовековно Немањићко кулинарство –
Природа плус
-Национална ревија – Принцип прес
-Светосавско Звонце
-Штандови с гуслама
-Креативна радионица Валинор
-Удружење рукотворина - етно Ана – Врбово
-Србија за младе
-Срби за Србе
-Друштво српских домаћина (штандови са српским специјалитетима
-Тома Прелевић – средњовековни киропрактичар
-УМС – школа младих талената
-Александра Зиројевић (вероучитељ) – играоница
-ФОН
-ФПН
-ТО Лазаревац
-ТО Аранђеловац
-ТО Смедерево
-Предраг и Ненад – фигуре витезова и ратника
-Моје чедо – домаће еколошке играчке од дрвета
-Манастир Фенек
-Колачи у облику витезова
-Војни музеј
ВИТЕЗ КУЛА
ПРЕДАВАЊА - НЕБОЈША КУЛА
(Доњи град - Булевар Војводе Бојовића, Београд)
ПРОГРАМ ЗА СУБОТА 23.4.2016

14:00: Славко Алексић,народни гуслар и предавач : „Жена у епским
песмама“
Мирослав Митровић, кустос : “Гусле из збирке етнографског музеја“
15:00 Адела Марго, лингвиста и писац: „Декодирање српског језика:
улога династије
Немањића“
16:00 Снежана Јандрлић: „Средњевековна исхрана у време Немањића“
17:00 Славиша Миљковић, лингвиста и писац: „Србски језик, витез
најстарији“
18:00 Школа историјског мачевања КДФ Сингидунум, Ђорђе
Стаматовић : „Најзначајније
битке
кнеза и деспота Стефана Лазаревића.“
19:00 Марко Алексић, археолог: „Краљевић Марко, човек који је
постао легенда“
ДОМ СИНДИКАТА, свечана сала
18:00 Зоран Николић, новинар и писац : „Заборављене Београдске
легенде“
МЕЂУНАРОДНИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ТЕСЛИНОГ
НАСЛЕЂА (Бул.Деспота Стефана 37):
19:00 Спасоје Влајић, инжењер : „Савремено наслеђе Витезова Реда
Змаја“
ПРОГРАМ ЗА НЕДЕЉУ 24.4.2016
НЕБОЈША КУЛА
(Булевар Војводе Бојовића, Београд)
14:00 Предраг Пеђа Тодоровић, сликар: „змај, симбол светлости“
15:00 Оливера Миловановић, археолог/Професор Калезић: „Свети Сава
и витештво“
16:00 Душан Тодоровић, публициста: „Култура ћирилице“
17:00 Др Бранимир Јовановић, директор музеја Николе Тесле: „ Тесла,
витез светлости“
18:00 Професор Др Предраг Ристић, архитекта: Обнова задужбине
Цара Душана силног,
Манастира Архангела у Призрену
ВИТЕЗ АКАДЕМИЈА
-ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
„БИОСКОП КОЈИ ОПСТАЈЕ И ВИТЕЗ ФЕСТ (Тајне мача)»
Термини филмова за суботу и недељу 23. и 24.април: 17:00, 19:00, 21:00
-КОЛАРЧЕВА ЗАДУЖБИНА

-МУЗЕЈИ :
1.Војни музеј - Предавање за децу, изложба о средњевековном
наоружању испред војног
музеја и вођење кроз изложбу
2.Етнографски музеј
3.Музеј Николе Тесле
-ДОМ СИНДИКАТА
Међународни центар за истраживање Теслиног наслеђа (Булевар
Деспота Стефана 37)
ВИТЕЗ СПОРТ
(Доњи град)
Активности ове целине почињу оба дана у 12:00 и завршавају се у
19:30
-Бата Ђорђевић – баскет турнир на трави,
-Тања Петровић – карате,
-Православно спортско друштво Света Србија
-Пеца и деца – змајада
-Пети батаљон војне полиције (показне вежбе – елементи борења, рад
на -проналажењу минско-експлозивних средстава
-Савез за фитнес и рекреациу Београда
-Фудбалски клуб Црвена звезда (презентовање игре са играчима првог
тима)
САБОРНО КРШТЕЊЕ - отац Раша (црква Ружица или Београдска
Тврђава)
У договору са црквом Ружицом и Краљевским Редом Витезова

