
28.06.2019. 
Ансамбл из Чикага посетио Краљево 
 
  Градоначелник града Краљевдр Предраг Терзић пожелео је добродошлицу 
делегацији ансамбла из Чикага, који ће бити гости Фолклорног ансамбла 
„Карановац“ Краљево наредних дана. 
 
 „Велика ми је част што сам данас имао прилику да разговарам са 
представницима српске дијаспоре из Чикага, фолклорном групом Нове Грачанице. 
Разговарали смо о могућности очувања срске традиције у Америци, о деци која 
похађају српску школу, која уче српски језик, писмо, веронауку. Драго ми је што у 
Америци постоје људи који се свакодневно труде да очувају српску традицију и 
историју, да не дозволе да се наша деца асимилују“, нагласио је градоначелник 
града Краљева. 
  

Градоначелник је подсетио да Фолклорни ансамбл „Карановац“ из Краљева 
годинама уназад посећује наше фолклорне групе широм Европе, као и у Канади и 
Америци и захваљујући њиховој сарадњи са чуварима српске традиције на 
северно-америчком континенту, имали смо прилику да угостимо делегацију 
ансамбла из Чикага. 
 

Заменик председника ансамбла Нове Грачанице Драгана Бичанин изразила 
је захвалност за срдачну добродошлицу која их је дочекала у нашем граду. Како је 
појаснила, неки од њихових чланова су родом баш из Краљева, а неки су по први 
пут у посети нашем граду. Ансамбл, који чини 30 деце и одраслих, дошао је у 
Краљево на позив Фолклорног ансамбла „Карановац“ и боравиће у нашем граду 
три дана.  

 
 „Сарадња између Фолклорног ансамбла „Карановац“ Краљево и ансамбла 

Нова Грачаница из Чикага, започела је почетком године. Они су сада први пут 
наши гости и ово је први сусрет деце из Краљева и деце из Чикага, а надам се да 
ћемо  ускоро и ми посетити њих и да ћемо настави да се посећујемо и у наредним 
годинама“, изјавио је директор и уметнички руководилац Фолклорног ансамбла 
„Карановац“ Краљево Марко Љубојевић. 

 
Љубојевић је најавио концерт „Видовдан – Лазару у част“, на ком ће 

фолклорна група Нова Грачаница, из Чикага, наступити са Фолклорним 
ансамблом „Карановац“ Краљево, као и музичка радионица „Увертира“ из 
Краљева, па позвао све грађане Краљева да подрже ову културну манифестацију. 

  
Концерт ће бити одржан у петак, 28. јуна 2019. године, на Тргу Светог Саве, 

са почетком у 20.30 часова. 
 
 
 
 


