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Мапа Фестивала

Рециклирај на ФЕП-у
Сатница

Позоришни програм
Стручни жири

Различков дечији жири
Радионице

Едукативно-теоријски програм
Програм за младе
Из ФЕП-ове баште

1. Паркинг
2. Улаз
3. Инфо пулт
4. Смештај
5. Смештај
6. Сцена ЛАГАНО

7. Сцена ДИ СИ ПОШО
8. Чарда ФЛОРИДА
9. Прес центар
10. Сцена ОДО КУЋИ
11. Трпезарија
12. Тоалет

У простор фестивала дозвољен је улазак само на главни
улаз. Забрањено је уношење алкохолних пића.

Рециклирај на ФЕП-у!
У замену за једну карту донеси:
20 чепова или
10 пет амбалажа или
10 стаклених флаша или
10 лименки или
200 динара

У замену за пакет улазница (све представе на 28. ФЕП-у) донеси:
три џака лименки,пет и стаклене амбалаже
и кесу чепова
Током трајања Фестивала
рециклираће се:
стакло пет амбалажа
папир лименке чепови
електронски отпад

Отпад можете донети сваког дана од 17. до 22. августа на Флориду и предати га
ЕКО ПАТРОЛИ
Сав приход од рециклаже биће уплаћен у хуманитарне сврхе нашим суграђанима
Ленки Жутковић и Јовин Миленку
Пошаљи смс:

на

на

Ред вожње - ФЕПов бус
БАЧКА ПАЛАНКА- ФЛОРИДА
станице:

ФЛОРИДА- БАЧКА ПАЛАНКА
станице:

ВРТИЋ БАМБИ, Марије Бурсаћ

ФЛОРИДА

ПУ ДВ РАЗЛИЧАК, 20. октобра

ВРТИЋ ЦВРЧАК, Васе Стајића

ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА, Југословенске армије

ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА, Југословенске армије

ВРТИЋ ЦВРЧАК, Васе Стајића

ПУ ДВ РАЗЛИЧАК, 20. октобра

ФЛОРИДА

ВРТИЋ БАМБИ, Марије Бурсаћ

четвртак 18. август
9.30

четвртак 18. август
12.15
15.15

петак 19. август
9.30
16.45
19.30
субота 20. август
9.30
17.30
19.30
недеља 21. август
9.30

петак 19. август
12.15
15.15
21.30
субота 20. август
12.15
15.15
21.30
недеља 21. август
11.30

САТНИЦА 28. ФЕСТИВАЛА ЕКОЛОШКОГ ПОЗОРИШТА ЗА
ДЕЦУ И МЛАДЕ
ЧЕТВРТАК 18. АВГУСТ
18ч Градски биоскоп представа
МОГУЋНОСТ ЗАБАВЉАЊА КОД ПТИЦА / Битеф театар
(Београд, Србија)
Узраст: 12+
19.30ч Испред Градског биоскопа
КРЕТАЊЕ-ПАРАДА БИЦИКЛОВА
(до Флориде)

бициклистичка тура

20.30ч Флорида сцена “ДИ СИ ПОШО?”
- програм свечаног отварања
- представа
ECHOES OF CELEBRATION (ОДЈЕЦИ СЛАВЉА) / Ikarus Stage
Arts - Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret (Холстебро, Данска)
Узраст: од 3 до 103
22ч Флорида сцена “ДИ СИ ПОШО?”

17ч Флорида сцена ”ОДО КУЋИ” представа
АСТРОНАУТИ / Умјетничка организација Shooma (Бјеловар,
Хрватска)
Узраст: од 4 до 9 година
*неопходна резервација на мејл ivana.milinkovic@fep.org.rs
најкасније до 16. августа
*број гледалаца ограничен на 30
18ч Флорида сцена ”ЛАГАНО” трибина
“ОСВАЈАЊЕ СЛОБОДЕ НА ФЕП-У”, Kретање деце у
миграцијама, ратовима и другим кризним ситуацијама
Узраст: За младе и одрасле
20ч Флорида сцена ”ОДО КУЋИ” представа
ЦРНО ЈАГЊЕ / Прво приградско позориште – Пулс театар
(Лазаревац, Србија)
Узраст: 3+
21ч Флорида сцена “ДИ СИ ПОШО?” музички програм за децу
БРЛОГ-ИНТЕРАКТИВНИ КОНЦЕРТ
Узраст: За децу од 4 до 11 година

музички програм
21.30 Флорида сцена “ДИ СИ ПОШО?” музички програм

Santos Brothers
Репетитор
ПЕТАК 19. АВГУСТ
16ч Градски биоскоп представа
АГНЕСА И ХРАБРЕН / Међународни театарски фестивал Mess
– Сцена Mess (Сарајево, Босна и Херцеговина)
Узраст: 6+

Dr Ton
Bass Matter
Sfumato
Yambalaya

СУБОТА 20. АВГУСТ
9.30ч и 11ч Флорида ”ОДО КУЋИ” представа
БАЈА БУФ / VRUM performing arts collective (Беч, Аустрија) и
Шпанцирфест / Парк креативе (Загреб, Хрватска)
Узраст: За бебе од 10 до 24 месецa
*неопходна резервација на мејл ivana.milinkovic@fep.org.rs
најкасније до 16. августа
*број гледалаца по игрању ограничен на 10 беба са
родитељима
16ч Градски биоскоп представа
I CYRANO И ДЈЕВОЈЧИЦА / копродукција Театра Poco Loco
(Загреб, Хрватска) и Хрватског народног казалишта Ивана пл.
Зајца (Ријека, Хрватска)
Узраст: 10+
18ч Флорида ”ОДО КУЋИ” представа
ДИВЉОЖДЕР / Народно позориште Тоша Јовановић
(Зрењанин, Србија)
Узраст: 2+
19ч Флорида сцена ”ЛАГАНО” презентација
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СВЕТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ПОЗОРИШТА
ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ “ПРЕКРЕТНИЦА” 2023 / Assitej Artistic
Gathering
20ч Флорида сцена “ОДО КУЋИ?” представа
GIANTS_plastic lendscapes (ДИВОВИ_пластични пејзажи)
/ Odprti predali, Завод за слободне интердисциплинарне
процесе (Kрањ, Словенија), Hiša otrok in umetnosti и Zavod
Carnica (Layerjeva hiša) (Љубљана, Словенија)
Узраст: 5+

20ч Флорида сцена ”ЛАГАНО” пројекција филма
“ПОВЕЗИВАЊЕ ТАЧКИЦА” документарни филм на тему
менталног здравља
Узраст: За младе и одрасле
22ч Двориште музеја

музички програм

Goblini
Sunshine
Majkan
НЕДЕЉА 21. АВГУСТ
12ч Градски биоскоп представа
TИХИ ДЕЧАК / Позориште за децу (Крагујевац, Србија)
Узраст: 8+
14ч Градски биоскоп ПРОГРАМ СВЕЧАНОГ ЗАТВАРАЊА
- презентација радионичарског стваралаштва
- проглашење победника

На нашем сајту fep.org.rs
преузми ФЕП апликацију
и редукуј коришћење
штампаног материјала!

ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА
28. Фестивала еколошког позоришта за децу и младе
Ове године на конкурс Фестивала еколошког
позоришта за децу и младе било је пријављено
више од 50 позоришних представа из целог
света.
Нажалост, ни након две године пуне изазова у организацији
Фестивала (због отежаног путовања услед мера које су биле
на снази због пандемије вируса Kовид 19), криза не јењава.
Сада се свет суочава са ратним сукобима, а већ је осетна и нова
финансијска криза као последица рата, која погађа све земље
света и која се одражава на све сегменте живота, а нарочито
на културу. Ипак, међу овогодишњим пријавама Уметнички
одбор Фестивала имао је веома богат избор представа из
земље и региона, те у уметничком смислу бачкопаланачка
публика неће остати ускраћена за квалитет и садржајност
фестивалског програма, a све то захваљујући организационом
тиму Фестивала који је уложио велики напор да се овакав
међународни програм ипак реализује.
Основни критеријуми за селекцију представа били су, као
и увек, њихов уметнички квалитет и могућност извођења
представа у техничким условима које Фестивал поседује. Осим
тога, ове године све селектоване представе морале су на неки
начин да одговоре на овогодишњу тему ,,КРЕТАЊЕ” која тежи
да укаже на више проблема којима је заједничко кретање:

Избегличка криза – однос према избеглицама и
мигрантима на локалу и у свету као и однос према другачијима
уопште;
Еколошка криза – кретање у природи и живот наше
планете у тренутку највеће еколошке кризе и климатских
промена;
Путовања – ограничење кретања услед пандемије
изазване вирусом KОВИД-19;
Покрет – слобода тела да се креће у природи.
Избор је био изузетно тежак, а Уметнички одбор Фестивала је
за 28. издање ФЕП-а, под слоганом ,,КРЕТАЊЕ”, изабрао десет
представа у такмичарској селекцији.

Четвртак 18. август, Градски биоскоп 18ч

Узраст: 12+

МОГУЋНОСТ ЗАБАВЉАЊА КОД ПТИЦА
Битеф театар (Београд, Србија)
Предмети из свакодневног живота, који су главни ликови
ове представе, доносе нам причу о два суперхероја: женидрвету и човеку-птици. Представа “Могућност забављања
код птица” нас подсећа да свет није и не треба да буде
антропоцентричан и да су људи само део природе која
такође има своје право да расте, цвета, лети, пева, трчи,
кљуца, па и да се забавља. Ова еколошки освешћена
представа, суочава хладан свет технологије и предмета са
светом природе, тако стварајући апокалиптичне призоре
и доживљаје познате савременом човеку а какви су у
позоришту ретко срећу.

Ауторски тим:
Текст: Тијана Грумић
Режија: Никола Исаковић
Дизајн сцене и лутака-објеката: Јована Матић, Ема Павловић
Електромеханика: Стеван Голубовић
Видео анимација: Маша Тадић
Видео монтажа: Момчило Вујовић
Извођачи / луткари:
Младен Милојковић, Данило Бракочевић, Ана Mилосављевић

Четвртак 18. август Флорида 21ч

Узраст: од 3 до 103

ECHOES OF CELEBRATION (ОДЈЕЦИ СЛАВЉА)
Ikarus Stage Arts - Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret
(Холстебро, Данска)
,,Одјеци славља“ је позоришни концерт који користи песме,
игру и музику из целог света (европска, латиноамеричка,
балканска музика итд.) да реконструише старе традиције и
да изрази захвалност. У свим културама крштења, венчања
и сахране су најважније прославе у друштву, а међу овим
уобичајеним ритуалима и манифестацијама, певачки глас
као инструмент увек је био важан облик изражавања. Ова
представа прославља живот кроз песме - тако стварајући
простор за сећање на оне који више нису међу нама.

Ауторски тим:
Режија: Carolina Pizarro
Музички уредник: Rodrigo Contreras
Играју:
Francesca Tesoniero, Gabriela Arancibia Villagra, Hui Tsyr Yang, João
Carlos Silva, Matias Carruitero, Michelle Marie Rodríguez, Pablo
Lara, Rodrigo Contreras, Sigrid Norheim Ørntoft, Simon Samuelsson,
Zuzana Ďuríková

Петак 19. август Градски биоскоп 16ч

Узраст: 6+

АГНЕСА И ХРАБРЕН
Међународни театарски фестивал Mess – Сцена Mess
(Сарајево, Босна и Херцеговина)
,,Агнеса и Храбрен” је прича о двоје младих који се не уклапају
у своју средину. Агнеса је племкиња која не жели да се уда,
а Храбрен је млади ковач који носи терет славе свога оца.
Једног дана, њих двоје ће се сусрести у шуми, обоје у бегу
од притисака своје околине и неиспуњених очекивања. Ова
бајка, инспирисана локалном традицијом и мотивима, говори
о храбрости и пријатељству у којој двоје јунака побеђују
наметнуте им улоге и подстиче најмлађе љубитеље театра на
размишљање о стереотипима у друштву и њиховом рушењу
идући путем својих снова.

Ауторски тим:
Текст и режија: Емина Омеровић и Оливер Јовић
Коауторство: Маја Изетбеговић
Костим, сценографија и цртежи: Адиса Ватреш Селимовић
Играју:
Дина Мушановић, Ирма Алимановић, Дражен Павловић

Петак 19 . август Флорида 17ч

Узраст: од 4 до 9

АСТРОНАУТИ
Умјетничка организација Shooma (Бјеловар, Хрватска)
Петак 19. август Флорида 17ч
*неопходна резервација на мејл ivana.milinkovic@fep.org.rs
*број гледалаца ограничен на 30
Позоришно – плесна и интерактивна представа ,,Астронаути”
позива публику да од самог почетка учествује у представи:
деца заједно са извођачима спроводе астронаутске вежбе као
припрему за ,,путовање у свемир”. Цело путовање пропраћено
је музиком која настаје уживо, што чини да ово аутентично
позоришно искуство истовремено буде и естетске и социјалне
природе.

Ауторски тим:
Kонцепт и режија: Маја Зећо
Kореографија: Ирма Унушић
Mузика: Ванеса Петрац, Иван Маројевић
Kостимографија: Селена Газда
Играју:
Уна Шталцар Фурач, Ирма Унушић

Петак 19. август Флорида 20ч

Узраст: 3+

ЦРНО ЈАГЊЕ
Прво приградско позориште – Пулс театар (Лазаревац, Србија)
У једном белом царству у којем је краљ бели медвед и све
животиње су беле, једног дана рађа се црно јагње. Само
зато што је другачије, опште је мишљење да мање вреди, да
је мање лепо и да мање зна. Представа ,,Црно јагње” доноси
важне теме попут: разлика у друштву, заједничког живота,
солидарности и лепоти прихватања различитости.

Ауторски тим:
Текст и режија: Саша Б. Латиновић
Сценографија и идејно решење лутака: Јелена Милић Златковић
Музика: Вук Миленковић
Текст сонгова: Владимир Ђурђевић, Саша Б.Латиновић
Кореографија и технологија лутака: Зорана Милошаковић
Kостимографија: Соња Kоторчевић
Играју:
Јелена Цвијетић, Александар Трмчић, Маја Софронијевић,
Угљеша Спасојевић, Боба Стојимировић и Ана Ћук

Субота 20. август Флорида 9.30ч и 11ч

Узраст: За бебе од 10 до 24 месецa

БАЈА БУФ
VRUM performing arts collective (Беч, Аустрија) и Шпанцирфест /
Парк креативе (Загреб, Хрватска)
*неопходна резервација на мејл ivana.milinkovic@fep.org.rs
најкасније до 16. августа
*број гледалаца по игрању ограничен на 10 беба са родитељима
Ова представа доноси јединствено искуство првог откривања
могућности невербалне комуникације и телесних инстинкта
кроз опуштену атмосферу у којој сви присутни заједно
креирају сваки пут нову представу, било да директно учествују
или посматрају. ,,Баја Буф” је догађање, представа и игра
намењена бебама, а одвија се у великом и меканом простору

који нуди мирно и сигурно окружење. У ,,Баја Буф”-у, деца су
слободна да сама одлуче када и како желе да учествују а према
њиховим одлукама одрасли ће показати пуно поштовање!
Ауторски тим:
Концепт: Sanja and Till Frühwald
Музика: Дамир Шимуновић
Сценски дизајн и костим: VRUM performing arts collective
Играју:
Sanja Frühwald / Till Frühwald, Ana Mark, Ana Kreitmeyer

Субота 20. август Градски биоскоп 16ч

Узраст: 10+

I CYRANO И ДЈЕВОЈЧИЦА
копродукција Театра Poco Loco (Загреб, Хрватска) и Хрватског
народног казалишта Ивана пл. Зајца (Ријека, Хрватска)
О девојчици која се сусреће са емоцијама које не може ни
одредити ни разумети. Ова поетска представа, осим о љубави,
говори и о пријатељству, о селидбама и о томе колико оне
тешко падају деци. Међутим, оно што је најважније, говори о
томе да свако заслужује да воли и буде вољен.
Ауторски тим:
Режија, адаптација и драматургија: Guillermo Baldo
Сценографија: Agostina Barbarini / Guillermo Baldo
Kостимографија: Yanina Pastor

Музика: Lusiana Lipchak / Franco Dallamore
Дизајн светла: Daniel Maluf
Уводна песма: Susy Schock
Адаптација костимографије: Мануела Паладин Шабановић
Адаптација сценографије: Иван Ботички
Адаптација светла: Жељко Дешић
Играју:
Ромина Тонковић / Зринка Kушевић, Ана Марија Брђановић /
Маја Kатић

Субота 20. август, Флорида 18ч

Узраст: 2+

ДИВЉОЖДЕР
Народно позориште Тоша Јовановић (Зрењанин, Србија)
Представа ,,Дивљождер” је прича о дечаку и његовом
путовању које је метафора погледа у себе самог и страхова са
којима се деца суочавају током одрастања.

Ауторски тим:
Режија, дизајн лутака и сценографија: Јован Царан
Музика: Данило Михњевић
Играју:
Наташа Милишић, Андрија Поша, Данило Михњевић, Снежана
Попов, Татјана Бараћ, Мирослав Маћош

Субота 20. август, Флорида 20ч

Узраст: 5+

GIANTS_plastic lendscapes (ДИВОВИ_пластични пејзажи)
Odprti predali, Завод за слободне интердисциплинарне процесе
(Kрањ, Словенија), Hiša otrok in umetnosti и Zavod Carnica (Layerjeva hiša) (Љубљана, Словенија)
Ова еколошко-критичка представа за све узрасте говори о
утицају и последицама које сваки људски поступак са једног
краја планете има на другом крају планете кроз узрочнопоследичну везу (теорија ефекта лептира). Kроз поетску
плесно-визуелну причу у овој представи видећемо како
бачени отпад доприноси разбијању санти леда, климатским
променама и формирању пластичних острва у океану.

Ауторски тим:
Концепт, режија и кореографија: Ajda Tomazin
Музика: Drejc Pogačnik, Sašo Tepina
Дизајн простора и костима: Ajda Tomazin, Gall Močnik
Дизајн светла: Anže Virant
Коауторство и изведба:
Špela Premelč

Недеља 21. август, Градски биоскоп 12ч

Узраст: 8+

TИХИ ДЕЧАК
Позориште за децу (Крагујевац, Србија)
,,Тихи дечак“ је луткарска представа без лутака – то је плес
прстију и глума тела, који су засновани на принципима
такозваног платформ театра, где човек на сцени може бити
уједно и глумац, и лутка, и сценски елемент, и реквизит.
Емотивна прича о дечаку који након несрећног догађаја бива
принуђен да свет посматра из тишине. Представа ”Тихи дечак”
једна је од најнаграђиванијих представа за децу у нашој земљи.
Служи се и језиком глуво-немих.

Ауторски тим:
Текст: Ана Душа и Тин Грабнар
Режија: Тин Грабнар
Драматургија: Ана Душа
Музика: Митја Врховник Смрекар
Костимографија: Сара Смрајц Жнидарчич
Играју:
Миломир Ракић, Љубица Радомировић, Милош Миловановић,
Сања Матејић

Представе на 28. Фестивалу еколошког позоришта за децу и младе
такмиче се за награду ДОБРО ДРВО о којој одлучује:

Јована Ракић
Плеше и истражује плес и кретање од детињства и искрено ужива у томе,
па може да се каже да је кореограф и плесни педагог.
Завршила је МА студије на Академији за музику и плес (Kелн,Немачка), а претходно је дипломирала
на Одсеку за етнологију и антропологију на Филозофском Факултету у Београду. Добитница је
стипендије Dance Web (2011), Nomad Dance Akademy (2010) и Enparts Open Campus(2011). Блиско
сарађује са уметницима независне сцене у Београду и Новом Саду и члан
је Групе „Хајде да…“ и организације „Станица Сервис за савремени
плес“ у Београду, као и женске уметничке групе и фестивала
„Покретница“ у Новом Саду.
Тренутно је чланица Извршног одбора АССИТЕЈ СРБИЈА.
Активна је као плесни педагог у Новосадском дечијем културном
центру, где је аутор едукативног програма савременог плеса
за децу. У последњих десет година посветила се раду на
пројектима чији је фокус креирање за децу и рад са децом
и младима у контексту извођачких уметности и савременог
плеса, радећи као водитељ лабораторија, радионица, као
аутор и члан креативног тима пројеката и програма. Јована је
ауторка представе ”Ту сам испод половине капи”, која је на 27.
ФЕП-у освојила Награду публике.

ушко Мазалица
Глумац и уметнички директор

јечијег позоришта Републике Српске.

Завршио је глуму на Академији умјетности у Бањој Луци 2002. године. Играо у преко 60 представа
у Дјечијем Позоришту РС. Награђиван наградама на интернационалним фестивалима, од којих се
издвајају „Тужни принц“ и улога сенке, „Мајстор и Маргарита“ улога Мајстора, те Гуливера, Дон
Кихота, Одисеја у истоименим представама са којима је учествовао на око 20
фестивала у Европи и шире.
Учествовао у пројекту Зелени економски развој који спроводи
УНДП као заштитно лице пројекта професор Атом. Године
2014. завршио мастер на креативној ФТВ продукцији на ФДУ
у Београду. Године 2016. радио дечију емисију „Шарени
свијет“ као креативни продуцент и главни глумац, а која
је едукативно-драмског карактера. Од 2016. године води
часове глуме за децу узраста од 4 до 12 година у школи Деа
Ника. 2021. Режира „Јаблана“ у Дјечијем позоришту РС и
проглашен је за првака Дјечијег позоришта РС.

Маша Аврамовић
По вокацији педагог.
Студије педагогије завршила је на Филозофском факултету у
Београду, као студент генерације, верујући у педагогију као
саигру науке и уметности васпитања и образовања, усмерену
на стваралачки раст и развој. Тренутно ради на докторској
дисертацији на универзитету Södertörn у Шведској, у којој
развија концепт “педагогије животности” и трага за питањима
кроз која деца и одрасли заједнички истражују свет и своје
место у њему.
Посебно ужива у раду са студентима, као предавач и ментор.
Оснивач је Центра за развој културе дечјих права у оквиру кога развија
образовне програме у школама и вртићима, институцијама културе,
локалним заједницама.
Активиста је за дечја права. За унапређивање права деце, а посебно права на њихово
активно учешће у друштву и култури, и повезивање стручњака и институција из Србије и
Шведске у овој области, награђена је посебних признањем Амбасаде Шведске у Београду.
Тренутно живи и ради на релацији Стокхолм - Београд.

Зовем се Лена Радовановић. Са 5 година сам кренула
у вртић Различак. Сада имам 12 година и завршила сам
пети разред основне школе. Такође сам завршила трећи
разред музичке школе, инструмент виолина. На фолклор
идем већ 7 година.
У жирију желим да будем због нових искустава и
дружења.
Желела бих да видим представе комичног карактера.
Kретање
представља
све
физичке
активности и промене. Свакодневно се
крећем и крећем се због здравља, а и зато
што су физичке активности основни део
нашег дана, попут шетње, тренинга итд.

Зовем се Kоља Гарамхеђи.
Завршио сам други разред ОШ
“Свети Сава”. Тренирам карате
у клубу “Kизами”. Имам зелени
појас. Идем у Музичку школу
и свирам кларинет. Волим да
се дружим са другарима на
улици, да јурцам на бициклу и
идем на базен. Највише волим да
идем на море. Kад порастем волео
бих да будем пилот највећег авиона
на свету или научник и да проучавам
ванземаљце.
У жирију желим да будем зато што волим да гледам
представе и да причам о њима са осталом децом у жирију.
Био сам у дечијем жирију већ два пута. Волео бих да
видим занимљиве представе о животињама и о очувању
планете.
Kретање значи промена положаја тела
у односу на друга тела. Ја се крећем када
шетам, трчим, возим бицикл зато што
идем да се дружим са другарима или идем
код бабе и деде, нане и деде, свугде.

Зовем се Маша Радонић.
Имам 8 година и завршила
сам први разред. Волим
школу, волим да идем на
море, а волим и да се
вратим са мора јер је тада
ФЕП. На ФЕПу се дружим
са другарима, играм се,
гледам пуно представа,
ручам нешто лепо увек,
будемо у природи и
уживамо. Једва чекам да почне.
Желим да будем у жирију зато што
волим да гледам и оцењујем представе.
Волела бих да видим представу са једнорозима и мацама
и пуно деце. Сви да играју, плешу, да се дотерују, стављају
машнице, праве репиће. Око њих плешу и лете месечеви,
звезде, сунца, лизалице и бомбоне.
Kретање је када се неко креће. Kада шета,
трчи, скаче. Мама, како би се кретали они
који немају ноге? Па онда може на рукама,
јел да? Ја се крећем када пливам, скачем,
трчим. И треба да се крећемо да би били
здрави. Онда се уморимо, па спавамо и
пробудимо се одморни.

Зовем се Богдан Јовић, рођен сам 2014. године и
ученик сам II разреда ОШ “Свети Сава” у Бачкој Паланци,
а завршио сам ПУ “Различак”. Био сам учесник ФЕП-а као
члан дечијег жирија 2019. и водитељ 2020. и 2021.године.
У жирију хоћу да будем зато што волим да разговарамо
о представама које гледамо и да дам свој суд о томе.
Желим да видим представе које су другачије од оних које
иначе играју за децу, али да не буду тешке да их и ми деца
разумемо.
Кретање значи померање од једног до другог
места, путовање. Ја се крећем
када идем на летовање, у
школу,
на
тренинг.
Kрећем се да бих се
померио са места,
да бих стигао где сам
кренуо.

Зовем се Мила
Мајсторовић
Пољански, идем у ОШ ”Десанка
Максимовић”,
следеће
године
крећем у пети разред. Много волим
да читам, слушам музику, омиљени
бенд ми је БТС. Тренирам модеран
плес и идем на часове сликања.
Мој град још увек нема позориште,
па мене моја мама води у Нови
Сад када желим да гледам неку
представу.
Желим да будем у дечијем жирију јер много
волим представе, одувек сам волела Феп, и осећам да
ту припадам. Сваке године се дружимо и увек је лепо
опет видети моје васпитаче! Надам се да ће и ове године
бити лепо! Желела бих да погледам много представа
са различитом тематиком : комичне, поучне, оне које
укључују и публику, представе са много ликова (ликова у
облику људи, животиња и биљака)
Kретање представља одређене покрете које
изводе жива бића. Све што изводимо је
кретање, било која врста померања тела.
Постоје многе врсте кретања: скакање,
пливање, трчање, плесање... Имам утисак
да се ја стално крећем, крећем се када
шетам, трчим, играм се, возим бицикло,
пливам...Чак и у сну изводим разне покрете,

Зовем се Лука Милошев. Идем у ОШ ”Свети Сава” .
Тренирам кошарку у Фениксу.
Имам брата Вука, маму Данијелу и тату Александра.
Kад порастем желим да будем кувар. Знам да причам
енглески. Волим да пливам у базену и да свирам клавир.
У жирију желим да будем зато што је јако лепо док гледам
све те представе. Смејем се, уживам... Желим да видим
комедију и представу са животињама.
Кретање је кад се сво време
помераш и не стојиш.
Крећем се кад негде
требам да идем
или
нешто
да
узмем.

Зовем се Александра Јовић. Рођена сам 2012. године
и ученица сам IV разреда ОШ “ Свети Сава” у Бачкој
Паланци. Завршила сам ПУ “Различак”. На ФЕП-у сам
учествовала као члан дечијег жирија и водитељка ФЕПовог дневника.
Када сам у жирију онда могу да гледам све представе,
да се забавим и да заједнички одлучимо које су најбоље
представе. Желим да гледам комичне представе и пар
озбиљних.
Kретање је промена положаја тела у односу
на тело које мирује. Ја се крећем стално.
Најчешће због игре, али и због тога што
другачије не умем. Немирне
сам природе, кретање
ми је у крви.

Модератор дечијег жирија
Данило Миловановић
Данило Миловановић је глумац Позоришта младих у
Новом Саду.
Завршио је глуму на Академији уметности у Новом Саду,
у класи професора Никите Миливојевића и Бориса
Лијешевића. Током каријере, сарађивао је са Народним
позориштем Тимочке Kрајине „Зоран Радмиловић“,
Истарским народним казалиштем у Пули, Позориштем
„Пинокио“ и Српским народним позориштем. У
Позоришту младих игра у представама „Kоса“, „39
степеника“, „Деца паклене поморанџе“, „Три мускетара“,
„Kад сам био гарав“, „Евгеније Оњегин“, „Девојчица са
шибицама“, „Разговори у четири ока“ и многим другим.
У Српском народном позоришту игра у представама
„Небески одред“, „Розенкранц и Гилденстерн су
мртви“ и „Аматери“. Осим у позоришту, глумио је
и у неколико играних и документарних филмова
и серија, међу којима су „Блок 27“, „Понд“,
„Драва се не предаје“, „Велики подсетник“, и
тако даље. Добитник је Награде за најбољег
младог глумца на 46. Данима комедије у
Јагодини.
Данило је певач бенда „Шлагворт“ и велики
љубитељ финског боћања – молкија.

Пријаве:

Contakids

Мурал од земље

На овој радионици дете и родитељ, или друга особа блиска
детету, уче метод кретања који се темељи на идеји активног и
свесног коришћења блиског физичког контакта, захваљујући
чему развијају дубоку невербалну комуникацију. Плешу, играју
се и забављају, на тај начин јачајући моторичке способности и
самопоуздање код деце (али и одраслих).

Током четири дана Фестивала на овој радионици правиће
се мурал пужа – маскоте овогодишњег фестивала. Мурал ће
настати од блатних малтера на једном великом зиду.

Водитељ радионице, Till Frühwald завршио је студије глуме,
члан је уметничке организације ВРУМ и лиценцирани ContaKids учитељ. Тил је 2010. године проглашен најбољим
младим глумцем у NRW Critics’ Survey те је примио награду Ensemble Actor Award за продукцију “Demian - History of a Youth”,
за улогу Демиана. Један је од оснивача VRUM Performing Arts
Collective-а у Аустрији, са седиштем у Бечу.
Једнодневна радионица (субота 17ч Флорида)
Узраст: За децу од 2 до 6 година и родитеља/старатеља

Радионицу води Драгана Kојичић самостална архитекткиња
са специјализацијом за земљану архитектуру и докторанд на
Сценском дизајну у Новом Саду. Од 2010, организује бројне
теоријске обуке и практичне радионице за градњу земљом.
Води KФЗ / Центар за земљану архитектуру у Мошорину, а
идејни је творац прве Балкан Earth конференције и ЛАЛА
Earthland фестивала.
Велики мурал (четвртак, петак, субота у 10ч Флорида)
Узраст: 12+
Мини мурали (субота у 10ч Флорида)
Узраст: Од 3 до 12 година

Чаробни пасуљ
Радионица се бави анализом истоимене бајке, али и
укључивањем бајке у урбану башту. Испитиваће се са једне
стране структура бајке, драматуршка и ликовна, начин на
који она третира биљке, а са друге стране учесници ће имати
обавезу да неколико дана пре доласка на радионицу потопе
пасуљ и посматрају и описују клијање. Спајањем ове две
дисциплине учеснице и учесници умрежавају знања и на
креативан начин третирају са једне стране прављење мале
урбане баште а са друге стране бајке.
Радионицу воде Јелена Палигорић и Ирина Сомборац. Јелена
је драматуршкиња и драмска списатељица. Добитница је
Змајеве награде, награде Еуродрам, издавачке куће Норулес.
Текстови су јој постављани широм земље и превођени на
енглески језик. Ирина се бави дизајном лутака и тотал
дизајном за позориште за децу, ради у читавом региону.
Тродневна радионица (петак, субота, недеља у 10ч Флорида)
Узраст: од 6 до 13 године

3000 Година на зенљи
На овој радионици ћемо од планете Земље правити позоришну
сцену. Прво ћемо се заједно упознати са животом на Земљи и
начином на који су животиње живеле и живе у заједницама и
својим природним стаништима. Затим путујемо 978 година у
будућност и замишљамо нова бића која живе у овом времену!
Kроз колаж и цртање правимо њихове покретне лутке од
папира, оживљавамо их смишљајући како се зову, шта једу,
како живе и шта им је најважније и смештамо их на позорницу
мале Земље. Радионицу воде Асја Kомадина и Kонстантинос
Петровић. Асја је дипломирана примењена уметница, са
дугогодишњим искуством рада у колаж техници и љубављу
према учењу и подучавању кроз игру. Kонстантинос је,
дипломирани примењени уметник. Реализовао је креативне
радионице и осликавање мурала са децом при Удружењу за
особе ометене у развоју “Живимо заједно”.
Четвородневна радионица (четвртак, петак, субота, недеља у
10ч Флорида)
Узраст: 8+

Чарапа театар

(По)кретања

Ово је радионица на којој ћемо претварати старе чарапе
у драмске ликове! Заједно ћемо направити животиње и
користићемо их као лутке које ће нам помоћи да оживимо
једну басну. Причаћемо о томе како се бира драмски текст,
шта је то реквизита, и како да на креативан начин искористимо
нешто што бисмо иначе бацили.

Драмска радионица у којој ће деца, кроз игру и импровизацију,
познатим бајкама и причама давати другачији смисао или их
испричати из перспективе лика који у првој верзији према
њиховом мишљењу није добио прилику да исприча своју
страну приче.

Радионицу воде Ирена Антин, студенткиња режије, и
Владимир Бељић, студент глуме.
Четвородневна радионица (четвртак, петак, субота, недеља у
10ч Флорида)
Узраст: Од 7 до 10 година

Радионицу воде глумци Смиљана Маринковић и Никола
Милаковић. Смиљана је Академију умјетности Универзитета у
Бањој Луци завршила 2014. године. Од 2015. до 2018. године
на истом факултету радила је као асистент на предмету
глума. Од 2018. године члан је глумачког ансамбла Народног
позоришта Републике Српске. Kроз различите функције, уз
ФЕП је од његовог самог оснивања. Никола је апсолвент
глуме на Академији умјетности у Бањој Луци и активно се бави
битбоксом.
Четвородневна радионица (четвртак, петак, субота, недеља у
10ч Флорида)
Узраст: Од 9 до 11 година

ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЈА У
ЗАШТО НАМ ЈЕ ТО ПОТРЕБНО?

КУЛТУРИ-

Астро Бачка!

Kроз различите сегменте учесници ове радионице биће
упознати са основним карактеристикама климатске кризе и
могућностима ре-дизајна продукционих приступа и начина
пословања, као елемената и чиниоца зелене политичности
установа културе. Радионица ће обухватити и представљање
јединствених зелених е-приручника за области позоришта,
филма и визуелних уметности које је реализовала инцијатива
Green Art Incubator, са циљем доприноса разумевању
неопходности и сазнавању реалних могућности зелене
трансформације. Радионицу воде др Јована Kараулић,
запослена на Факултету драмских уметности, Kатедри за
менаџмент и продукцију, и др Владимир Ђурђевић, ванредни
професор на групи за метеорологију Физичког факултета у
Београду.

Да ли сте знали да људи у највећим градовима могу да виде
само десетак звезда на небу, док људи на селима или дубоко у
шумама могу да виде и неколико хиљада? На овој радионици
причаћемо о томе шта је светлосно загађење и зашто нас
спречава да видимо Млечни пут са наше терасе, а такође
и зашто је оно штетно по наше здравље. Научићемо вас да
измерите “квалитет ноћног неба” из вашег дворишта и како да
се помоћу телефона навигирате и пронађете планете и звезде
које вас интересују. За крај, погледаћете нашу најближу звезду
и то помоћу телескопа! Радионица се организује у склопу
Interreg- IPA “Electra” пројекта са Природно-математичког
факултета. Радионицу води др Дајана Бјелајац, асистент на
Природно-математичком факултету и оснивач организације
“Carpe Noctem” која се се бави темама светлосног загађења.

Једнодневна радионица (петак у 10ч Флорида)
Намењена је професионалцима у култури – менаџерима,
продуцентима као и представницима уметничких организација
и институција.

Тродневна радионица (петак,субота и недеља у 10ч Флорида)
Узраст: Од 7 до 77 година

Психолошка отпорност

Радионица самоодбране

Савремени свакодневни живот носи са собом много стресних
тренутака. Ипак, када сте у покрету, напуштате свој дом у
потрази за бољом будућношћу сви стресни тренуци добијају
нову, комлекснију и снажнију димензију. На радионици ћемо
говорити о томе шта све утиче на ниво стреса, како код себе
препознати траумтаско искуство и реакције на исто. Такође,
разговараћемо о томе који су заштитни фактори, шта можемо
да учинимо за себе, како и где да потражимо помоћ.

”Само буди безбедна!” - много је пута изговорено, а и даље
је један од најчешћих изазова са којим се суочавају девојке
и жене, посебно из осетљивих група. Свако има право да се
осећа сигурно и заштићено, а на овој радионици ћеш научити
како да се одбраниш у било којој ситуацији и повећаш своје
самопоуздање.

Радионицу води Славица Ранисављев Ковачев је мастер
психологије, са искуством у радионичарском раду, пружању
психолошке подршке особама које долазе из осетљивих група
и промоцији менталног здравља.
Дводневна радионица (четвртак и петак у 10ч Флорида )
Узраст: 16+ година, радионица је намењена женама и младим
избеглицама

Радионицу воде Милан Трнинић, инструктор крав маге,
оснивач и директор удружења Центар за цивилну безбедност
„Street contact“, и Бојан Секулић, асистент инструктора.
Једнодневна радионица (субота у 10ч Флорида)
Узраст: 16+ година, радионица је намењена женама и младим
избеглицама

ВАЖНИ РАЗГОВОРИ
Кретање: Куда иде позориште за децу и младе?
ФЛОРИДА (петак, субота, недеља)
Kолективно фестивалско искуство, као и
свако колективно искуство, има моћ да
направи реалне и дугорочне последице у
заједници. Kако би фестивалски жар и полет
могао да се формулише и усмери мисао
учесница/ка ка позитивним променама у
позоришном свету, формулисали смо три
теме за полемику. Разговори се реализују у
оквиру интернационалног пројекта “Tickle tickle” уз подршку
Француског института у Србији и регионалног програма за
сценске уметности Театроскоп, чији су оснивачи Француски
институт, Министарство културе Републике Француске и
Министарство спољних и европских послова Републике
Француске.

Зелено светло: Ангажман у позоришту за
децу и младе (12ч петак 19.август)
Без обзира на то како се позоришне раднице и радници
односили спрам етикете “ангажовано” у позоришту, на овом
округлом столу она треба да буде схваћена као способност
позоришне представе да мења свет. Kоји је домет промена које
позориште може да покрене, којим средствима позоришни
људи бирају да подстичу промену, мора ли и позориште да
се промени да би успело да подстакне промену... И, узгред,
није ли свака промена управо – кретање? Будући да постоји
разумевање позоришних радница и радника да позориште
доноси промену макар на индивидуалном плану, те да се
питање моћи позоришта међу људима који у њега верују ретко
поставља, овај округли сто добио је зелено светло од стране
шире заједнице.
Жуто светло: Интердисциплинарност у
позоришту за децу и младе (12ч субота
20.август)
Интердисциплинарност у позоришту за децу и младе све
је чешћа појава, премда многе главешине позоришних

кућа остају сумњичаве спрам потребе за психологом или
педагогом у раду на представи. Зашто је то тако и на који
начин интердисциплинарност може да помогне позоришту
да расте и развије се – тема је другог округлог стола.
Интердисциплинарности и није толико лако да јури путевима
позоришта за децу и младе те се пред њим налази жуто светло.
Црвено светло: Табу у позоришту за децу и
младе (10ч недеља 21.август)
На жалост у великом броју случајева црвено светло дочекаће
многе покушаје за инсценацију табу тема у позоришту за децу
и младе. Парадоксално, управо су ово теме о којима позориште
можда на најбољи начин може да говори са младима –
непосредно, а суптилно, емпатично и паметно. Смрт, болести
зависности, занемаривање, насиље... део су, у већој или мањој
мери, свих наших живота и као такви представљају велики
извор страха и нелагоде. Може ли позориште да помогне
у превазилажењу тог страха, у тражењу унутрашње снаге,

у грађењу сопственог идентитета на појмовима супротним
насиљу? Савремено позориште, такође често упада у замку
да идентитет своди на “подразумевани” поглед на свет
белог, хетеросексуалног мушкарца/дечака. Овај је ПОВ
подразумевани и жели да се представи као универзални
иако то није за више од 50% позоришне публике (за почетак:
девојчице). Начин на који се унутрашњи живот девојчица
представља врло је проблематичан, иако на том пољу постоји
помак.
Тело и секусалност и даље су веома скрајнути (запитајмо
се само у ком се броју представа за младе уопште спомиње
менструација!). Такође, врло се мали број представа
одважује да доведе у фокус друге идентитетске одлике
попут хомосексуалности или припадност ‘другим’ расама
или националностима. Све ово део је великог корпуса табу
тема које тек на мала врата, скривеним путевима, често преко
независних трупа и подухвата, улазе у свет позоришта за децу
и младе.

Разговоре модерира: Марија Бацковић
Рођена 1989. године у Титограду. Живи и ствара у Подгорици. Од 2009. године се заједно са групом
eнтузијаста труди да попуни празан простор око младих људи и у њима. Успева да води Драмски
студио Празан простор од 2015.г. Професионално је сазрела уз Kоторски фестивал позоришта за ђецу
– од исписивања улазница до уредничког тима. Душу је оставила Kоторском фестивалу позоришта
за ђецу, па остале фестивале посећује само срцем. Ради као асиситенткиња редитеља искључиво у
интензивним процесима. Продуцира само немогуће пројекте, а по занимању је психолог. Једна од
оснивачица регионалне платформе Од малих ногу. Свесна да не може да промени свет, али може
живот неке деце. Па мало ли је?

Представљање Светске конференције
позоришта за децу и младе 2023
Assitej Artistic Gathering
СУБОТА 20. АВГУСТ 18Ч ФЛОРИДА
АСИТЕЖ Србије је национални савез позоришта за децу и
младе који окупља домаће позоришне институције, независне
позоришне трупе, као и уметнике и стручњаке појединце
активне у овој области и регистрован је као струковно
удружење.
Светска конференције позоришта за децу и младе Assitej Artistic Gathering је највећи глобални догађај у овој области,који
се сваке године одржава у другом граду на свету,а чији ће
домаћини бити Београд и Нови Сад у периоду од 20. до 24.
новембра 2023. године. Ово је први пут да се овако значајан
светски догађај реализује на простору Балкана, зато ће фокус
Светске конференције у Србији бити географски на читавом
региону, а тематски на новим технологијама, правима деце
и еколошким променама. На овој презентацији чућете више
о доприносу оваквог догађаја домаћој позоришној сцени и
њеним уметницима.

ПЛАТФОРМА ОД МАЛИХ НОГУ
И ГРАДСKО KАЗАЛИШТЕ ЖАР ПТИЦА ИЗ ЗАГРЕБА расписују:

за пријаву текстова намењених извођењу у позоришту за децу и младе
На позив се могу јавити ауторке и аутори
који пишу на следећим језицима: босански,
црногорски, хрватски, словенски (словеначки)
и српски. Прихватамо текстове писане
искључиво на латиничном писму.

средине и екологије духа.

Текстови не смеју да буду претходно изведени,
јавно читани или објављени.

Јавни позив отворен је до 30.9.2022. године.
Резултати позива биће објављени у децембру
2022. године.

Текстови се шаљу под шифром, а аутори
и ауторке могу пријавити један текст.
Шифровани текстови се у пдф формату шаљу
на е-mail адресу javni.poziv@odmalihnogu.
org, док је у телу мејла уз шифру потребно
навести и следеће податке о ауторкама и
ауторима: име и презиме, e-mail адреса и број
телефона.
Предност ће имати они текстови који
кореспондирају са садашњим друштвеним
тренутком, и темама отуђења, самоће,
менталног здравља, очувања животне

Првонаграђени текст ће бити изведен у
продукцији ГK Жар птица у 2023. години уз
откуп ауторских права у износу од 1500 еура.

Овим Позивом платформа Од малих ногу и ГK
Жар птица подстичу ауторско драмско писмо
за децу и младе и тако настављају мисију
промовисања и афирмације савременог
позоришта за децу и младе у региону.
Такође, један од циљева овог Позива је и
повећање регионалне видљивости ауторки и
аутора, као и отварање могућност за њихово
умрежавање.
www.odmalihnogu.org

Од малих ног(у)
ОД МАЛИХ НОГ(У) је регионална платформа чија је идеја да
дугорочно ради на јачању регионалне сарадње у подручју
позоришта за децу и младе, како би на том путу афирмисала
позориште за децу и младе, развила нове моделе неформалног
образовања (развој публике и образовање уметника и
професионалаца који раде у овом сектору); унапредила
садржаје у оне који иду у корак са савременим трендовима
у европском позоришту, односно побољшала квалитет
позоришних представа за децу и младе које су прецизно и с
више пажње прилагођене својим циљним групама.
У свом трогодишњем раду ова платформа успешно је
реализовала на десетине едукативних, истраживачких и
уметничких активности. Оснивачи регионалне платформе за
развој и афирмацију позоришта за децу и младе су:
Фестивал еколошког позоришта за децу и младе,Бачка
Паланка/Србија
ЛОФТ, Загреб/Хрватска
Празан Простор, Подгорица/Црна Гора
Одпрти Предали, Kрањ/Словенија

odmalihnogu.org

ТРИБИНА
“Освајање слободе на ФЕП-у”
KРЕТАЊЕ деце у миграцијама, ратовима и другим кризним
ситуацијама
19. АВГУСТ 18ч ФЛОРИДА
Kретања, бежања и селидбе пре свега деце, али и жена,
мушкараца увек су емотивно исцрпљујући и пуни препрека,
а све бива неупоредиво теже када се додају притисци рата,
сиромаштва или културолошких разлика. Kроз разговор
са стручним особама које дуго година раде са децом у
покрету, чућемо искуства, упознати права, препознати своја
предубеђења и разумети њихову ситуацију боље. Заједно
ћемо научити како свако од нас може да помогне, а најважније
је да не осуђујемо.
Између два дела разговора, погледаћемо кратки филм
“Освајање слободе” у продукцији удружења грађана “Атина”
које се деценијама бори против трговине људима и свих
облика родно заснованог насиља, а пре три године подржали
су оснивање Заговарачке групе жена са искуством насиља из
мигрантске и избегличке популације. Приче о дискриминацији,
али и храбрости, поносу, променама, имаћете прилику да
чујете од њих самих.

Филм ”Освајање слободе”
Kатја је једна од девојака која је свој мир и бољи живот
пронашла у Србији. Данас студенткиња Универзитета у
Београду, а јуче девојчица избеглица која је са мајком
кренула на пут. Прича о освајању слободе је прича о снази,
упорности и остваривању снова, ово је прича о девојчицама
широм света које се свакодневно боре за слободу која им није
рођењем загарантована. Удружење грађана Атина заједно са
канцеларијом Save the Children за Северозападни Балкан, уз
подршку Save the Children Шведска, започело је у октобру 2021.
године пројекат “Пипи данас” пружајући подршку храбрим
девојчицама у покрету на територији Републике Србије. Филм
о освајању слободе је настао у склопу истог пројекта.

Саговорнице:
Након рада у издаваштву, односима са јавношћу, маркетингу
и управљању пројектима у области образовања, филма и
културе, придружила сам се организацији Save the Children 2016. године, у јеку избегличке кризе, бавећи се
комуникацијама у хуманитарном контексту. Са променом
ситуације и програма, из хуманитарног одговора који се бави
непосредним потребама угрожене деце и породица које путују
балканском рутом у програм који се бави дуготрајном кризом
у вези са миграцијама на Балкану, променила се и њена улога.
Тренутно ради као специјалисткиња за кампање и заговарање
и кампање у канцеларији Save
the Children за северозападни
Балкан,
фокусирана на
повећање видљивости деце
у покрету на Балкану, и
заговарање за њихова права.

Татјана Ристић
Save the Children

Маша Аврамовић је студије педагогије завршила на Филозофском
факултету у Београду. Тренутно ради на докторској дисертацији
на универзитету Södertörn у Шведској, у којој развија концепт
“педагогије животности”. Оснивач је Центра за развој културе
дечјих права у оквиру кога развија образовне програме у школама
и вртићима, у области заштите деце, као и у институцијама културе
и локалним заједницама. Активиста је за дечја права. Посебно је
посвећена истраживању перспектива деце о тешким животним
искуствима кроз која пролазе, као и развијању партиципативних
програма
подршке
деци.
Осмислила је методологију за
истраживање са децом у покрету,
као и програме психосоцијалне
подршке овој групи деце “Игралиште у коферу” и “Kутије
чудесног”. Ови програми се
могу остваривати у избегличким
камповима, дневним центрима,
локалним заједницама и у другим
контекстима у којима се деца у
покрету нађу. Верује да су искуства
и перспективе деце драгоцени
путоказ за откривање њихових
животних потенцијала, као и
рањивости на које је важно да
системи подршке имају адекватан
Mаша Аврамовић
одговор.
педагошкиња

Завршила је студије Арапског језика, књижевности и културе
на Филолошком факултету. У Инфо Парку ради од 2015. године
на различитим задацима, од волонтирања и теренског рада
до послова заштите деце. Има искуства у пружању логистичке
помоћи избеглицама и мигрантима у Србији, културној
медијацији, идентификацији рањивих случајева и упућивању
да специјализоване организације и институције. Радила је
као културна медијаторка за арапски језик и учествовала у
креирању курикулума за обуку теренских радника „Родно
засновано насиље и заштита деце“. Од 2019. године је
ангажована као службеница заштите и специјалисткиња за
заштиту деце без пратње,
што подразумева вођење
случаја,
идентификацију
рањивих случајева и даље
упућивање. Kоординаторка
је едукативних и програма
за
оснаживање
дечака
адолесцената из избегличке
популације.

Irena Abdelalam Abdelmaksoud
специјалисткиња за децу/малолетнике без
пратње, Инфо Парк

Она има дугогодишње искуство у директном раду са девојкама
и женама жртвама трговине људима и младима у ризику. Данас
ради на позицији координаторке програма тима за подршку на
терену, у склопу Атининог програма директне подршке за жене
жртве трговине људима и родно заснованог насиља. Али то је
само једна од ствари које ради, друго што је јако важно јесте
да фацилитира радом Заговарачке групе која је ангажована на
заговарању за унапређење система подршке, измене лоших
политика и још опаснијих пракси, у директном раду са женама
и девојчицама. Себе описује као активисткињу, боркињу за
женска људска права и за свет једнаких шанси. Додаје No Pasaran јер толико дугујемо деци
и младима.

Лидија Ђорђевић,
АТИНА
Удружење грађана
за борбу против
трговине људима

Чланице Заговарачке групе “Women on the way”
из Ирана, Нигерије и Чеченије
Заговарачка група “Women on the way оформљена је 2019. године уз
подршку Удружења Атина, у оквиру програма подршке које УГ Атина
спроводи за и са женама и девојчицама из избегличке и мигрантске
популације. Чланице групе су жене које су напустиле земље порекла
и данас живе, раде и настављају свој живот у Србији. Препознајући
да је искуство сваке жене, девојке јединствено и аутентично, те да
је Заговарачка група простор за обједињавање искуства и потпуну
партиципацију у креирању одговора на изазове које миграције носе
за жене, верујемо да је ово јединствена прилика да чујете њихова
искуства и размените своја знања.

Разговор модерира: новинарка Вања Ђурић, N1
Прошлогодишња добитница једне од награда за толеранцију, коју сваке године додељује
канцеларија Повереника за заштиту равноправности.
Препознатљива углавном као репортерка која је, поред осталог, извештавала са румунско
украјинске границе, током и даље актуелне украјинско руске кризе - рата у Украјини, са
прошлогодишње Параде поноса, када су је десничарске групе опколиле и спречавале да
извештава. Вања је била и једна од репортерки на јулским протестима у Београду 2020. године
када ни новинари нису били поштеђени сузавца и опасности да буду повређени.
Пре доласка на Н1, као део тима Радио-телевизије Војводине, пратила је избегличку кризу у
региону 2015. године и извештавала о протестима у Македонији као и о терористичком нападу
у Kуманову.

ПОВЕЗИВАЊЕ ТАЧКИЦА
документарни филм на тему менталног здравља
СУБОТА 20Ч ФЛОРИДА
Филм ,,Повезивање тачкица” ауторке Ноеми Вајс (вишеструко
награђиване списатељице, редитељке и продуценткиње)
је први документарни филм ове врсте који обрађује тему
менталног здравља уз помоћ гласова младих људи широм
света.
У време када се млади суочавају са повишеном узнемиреношћу
и проблемима у концентрацији, важно је више него икад да
се зауставимо и саслушамо. Овај интиман и искрен филм
расветљава поменуту кризу, а уз то открива и инспиративне
начине на које можемо померити границе и предузети нешто.
Мисија филма ,,Повезивање тачкица” је да подстакне разговор
о менталном здрављу младих у целом свету и разоткрије шта
ми као друштво можемо да урадимо да преокренемо овај
тренд, док уједно стварамо свест, подстичемо промене и, што
је најважније, нудимо младима шансу да се њихов глас чује.
Из тог разлога, Омладински савез удружења ОПЕНС у сарадњи
са УНИЦЕФ-ом организује пројекцију филма “Повезивање
тачкица” и на Фестивалу еколошког позоришта за децу и младе
које ће пратити дискусије вођене од стране фацилитатора/ки.
Циљ дискусије по завршетку пројекције филма јесте да удружи

гледаоце у разговору и размишљању, да их подстакне да се
укључе и спрам својих могућности пруже подршку менталном
здрављу и психосоцијалном благостању младих.

Из ФЕПове

БИЛТЕН
Кретање - Аутостоперски водич кроз ФЕП
Позоришна уметност важи за уметност тренутка (и никакви
снимци позоришних представа неће нас уверити у супротно!)...
Зато је квалитетно извештавање са позоришних догађаја
од изузетне важности – делом у сврхе стварања архиве,
делом за непосредно информисање и уживање у току
фестивала. Међутим, ФЕП-ов билтен не чине само уобичајени
фестивалски материјали (информације о садржају фестивала,
интервјуе, критике...), ФЕП-ов билтен преноси и јединствено
искуство фестивала. ФЕП-ов билтен може да се с уживањем
чита чак иако нисте присуствовали фестивалу, може да се
чува, дели и позајмљује пријатељима. Зашто? Важан део
билтена чине управо колумне гостујућих списатељица/писаца.
Свакодневно ће читаоци билтена моћи да уживају и у неколико
прича/дневничких и других записа (па можда и хороскопа и

кулинарских рецепата, ко зна!) за различите узрасте. Такође,
наше позоришне критике написане су свима разумљивим
језиком, стручне су и независне. Позоришне критике обавезан
су део билтена фестивала, између осталог зато што желимо
да надоместимо незаинтересованост етаблиране критике
за представе за децу и младе, те имамо велику одговорност
да свакој појединачној представи доделимо благонаклону,
аргументовану и информисану критику. Напоредо са
критиком, прикупљамо и утиске гладатељки/лаца свих доби,
како са представа тако и са бројних ФЕП-ових радионица, као
и садржаје округлих столова. На тај начин Билтен не ствара
само тим списатељица/писаца Од малих ног(у) већ и сви
заинтересовани посетиоци и учесници
фестивала.

УРЕДНИЦА: МИНА ПЕТРИЋ
Мина je драматуршкиња и драмска списатељица. Дипломирала је на одсеку за драматургију
Академије уметности у Новом Саду. Иза себе има неколико професионалних позоришних
пројеката од којих се посебно издваја драматургија представе “Kод вечите славине” за коју
је награђена Стеријином наградом за драматургију. Две су јој драме објављене: „Пад Авале“
(часопис Сцена/ ФСП двојезично) и „Незаборавак, поточница, змијске очи“ (часопис Сцена).
Основала је, уређује и пише за онлајн магазин Iz Off-a (izoffa.com) који се бави анализом
драмских уметности. У оквиру организације ОФ Нови Сад организовала је први Фестивал
филмских ауторки у Новом Саду. Чланица је регионалне платформе Од малих ног(у).

ФЕПови видео дневници

Из дана у дан, кроз оштри објектив Ање Шулц и замисао Николе Новака гледаћете атмосферу на ФЕП-у из угла
деце и младих. Фепови дневници су ту да забележе програм, утиске, енергију и идеју ФЕП-а и пренесу је преко
дигиталних канала довољно далеко да стигне и до оних који су нам само срцем близу.

Никола Новак, рођен 16.9.2003. године, похађао Гимназију
“20. октобар” у Бачкој Паланци. Волонтирао у многобројним
организацијама, као и на Фестивалу еколошког позоришта за
децу и младе. Сада је координатор волонтера на Фестивалу.
Ишао у
основну музичку школу, свира клавир
и
пева у црквеном хору “Свети
Јован Крститељ” у Бачкој
Паланци. Од ове године,
студент мултимедијалне
режије на Академији
уметности у Новом Саду.

Ања Шулц, рођена 10.01.2003. године. Завршила је средњу
школу за дизајн “Богдан Шупут”, смер техничар дизајна
ентеријера и индустријских производа. У све четири године
школовања постиже одличан успех. Завршила је курс eнглеског
језика, који течно говори. Завршила
курс режије кратких филмова
у школи филма “Фокус”.
Више
година
волонтира
на Фестивалу еколошког
позоришта ФЕП где је
тренутно и координатор
креативног тима. Од ове
године, студент камере на
Oдсеку за аудио визуелне
медије
на
Академији
уметности у Новом Саду.

Фестивал еколошког позоришта за децу и младе
20. октобра 70
21400 Бачка Паланка
office@fep.org.rs
www.fep.org.rs
www.facebook.com/fepbp
www.instagram.com/fep_festival
издавач: ФЕП
тираж:300
Дизајн и обликовање:
Катарина Келић
Превод и лектура програма:
Дарија Марковић
Уреднице програма:
Соња Петровић/Миља Мазарак/Мина Петрић
*Уласком на Фестивал дајем сагласност за фотографисање и снимање у едукативне и
промотивне сврхе Фестивала еколошког позоришта за децу и младе
Бачка Паланка
2022.

покровитељи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА
БАЧКА ПАЛАНКА

медијски покровитељи

спонзори

суорганизатори

Фестивал је члан мреже

пријатељи Фестивала

оснивач Фестивала

