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Одржан трећи „Маглич фест“  
 

У Ибарској клисури, међу зидинама средњовековне тврђаве Маглич, у 
организацији Туристичке организације Краљева, трећи пут по реду, одржана је 
манифестација „Маглич фест“. Својим едукативним али и забавним карактером, 
ова манифестација има за циљ да промовише тврђаву саграђену средином 13. 
века у Долини векова надомак Kраљева као културно-историјску и туристичку 
дестинацију.  

У име града Краљева, „Маглич фест“ је свечано отворио заменик 
градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић који је поздравио све учеснике 
и посетиоце ове манифестације, изразивши задовољство што је манифестација 
посећена у толиком броју. 

„Ово је место где се сусрећу историја, фикција, поезија и легенда, место где 
је стварана средњовековна Србија и где је на светосавским темељима започела 
модерна српска државност“, изјавио је Ракочевић, па додао да је ово добра 
прилика да се подсетимо каква је наша  историја била и да млади људи увиде да 
Краљево располаже са значајним културним и туристичким потенцијалом.  

Програм се истовремено одигравао на три локације, а у манифестацији је 
учествовало преко 150 извођача програма: витезова, принцеза, трубадура, 
певачких група, глумаца, акробата, жонглера. Посетиоци су имали прилику да 
присуствују бројним атракцијама акробата са ватром, стреличарству, бацању 
секира и ножа, као и да се упознају са занатом ковача поред ковачке ватре, 
послом кожара, соколара и јастребара. 

Ове године на „Маглич фесту“ учествовао је рекордан број витезова (више 
од 100 из целе Србије) из преко 20 витешких дружина, а међу њима су: Змајева 
грива из Ниша, Витешка дружина Бели Орлови из Београда, Ред Змаја из 
Грачанице, Витезови вoјводе Пријезде из Сталаћа, Златна зора из Београда, 
Удружења Црни медвед – жута сова из Врањске Бање.  

Трећи по реду „Маглич фест“, обележиле су борбе витезова, казивање 
стихове познате глумице Горице Поповић, наступи група Руно, Херувими и 
популарног Неше Галије који су изводили средњовековну музику, на врху тврђаве 
организована је модна ревија креаторке Наташе Жупац, а приређен је и богат 
програм за децу. 

 
 


