
10.05.2019. 
Дечји Оркестар руских народних инструмената свира за Краљевчане  
 

Oркестар Дечје школе уметности из града Тутаева, у Јарославској области у 
Русији, са руководством школе, гост је града Краљева од 10. до 12. маја. Млади 
уметници су у посети нашем граду захваљујући Наталији Владимировној 
Шатиљиној, директорки представништва чувене јарославске фабрике за изливање 
црквених звона „Николај Шувалов“, великом донатору, хуманисти и посреднику у 
успостављању братских и партнерских односа руских и српских градова 
односно удружења војних ветерана, универзитета, организатора гостовања 
хорова, посета високих делегација.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је на пријему делегације 
изразио задовољство што ће Краљевчани бити у прилици да чују дечји Оркестар 
руских народних инструмената Дечје школе уметности из Руске Федерације, који 
гостовање у нашем граду започиње концертом у у Краљевачком позоришту.  

„Захвалан сам им што ће већ сутра одржати концерт за сву децу која су 
смештена у Дечјем одмаралишту „Гоч“, а у недељу посетити Ушће, тако да ће и 
мештани Ушћа и околине имати прилику да чују овај оркестар из братске 
православне Русије. Надам се да ће сарадња са овим градом бити настављена и 
да ћемо уз помоћ Наталије Шатиљине, која је данас наш гост, успоставити боље 
односе са представницима Руске Федерације“, изјавио је градоначелник Краљева. 
 Наталија Шатиљина је захвалила на подршци Амбасаде Русије у овом 
пројекту и изразила задовољство што ће наши суграђани имати прилику да чују 
дечји хор на чијем репертоару ће се наћи дела руских уметника, али и српске 
познате песме, у част доласка у нашу земљу. Шатиљина је изразила наду да ће се 
сарадња између наших градова наставити и у будућности. 

Дечји оркестар руских народних инструмената је победник бројних 
општинских, државних и међународних такмичења. Одржава концерте по целој 
Русији, али и у Француској, Немачкој, Бугарској, Пољској и, наравно, Србији, у коју 
долази четврти пут.  

У наступу младих уметника, који су започели извођењем српске и руске 
химне, а наставили руским и српским песмама на традиционалним руским 
инструментима, у Краљевачком позоришту су уживали бројни Краљевчани.  

Ученици Дечје школе уметности из Тутаева ће у суботу посетити Дечје 
одмаралиште „Гоч“ на истоименој планини, где ће за ученике који су у школи у 
природи на Гочу, из целе Србије, такође одржати концерт, са почетком у 14.00 
часова.  

У недељу, 12. маја 2019. године, гости из Тутаева ће обићи Манастир 
Студеницу и посетити варошицу Ушће, где ће, заједно са дечјим ансамблом KУД 
„Студеница”, одржати концерт у Дому културе „Студеница“, са почетком у 17.00 
часова.   
 


