
 

Учествујте на 9. БУДИ фестивалу! 

 

9. БУДИ ПОЗИВ за програме: 
МАЛЕ ЛУДОСТИ – велике мудрости!   

 

KULTURNI  
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КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ 9. БУДИ ФЕСТИВАЛА 

 
 
Обогатите БУДИ ризницу и учествујте на 9. БУДИ фестивалу! 
 
 
БУДИ је међународна уметничка манифестација намењена деци и младима која 
се сваке друге године одржава у Панчеву од 15. маја до 15. јуна. Главни циљ 
фестивал је промоција дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу. Током 
месец дана реализује се преко 50 програма и позивамо вас да се и ви 
представите са вашим активностима и креативним идејама. Програм БУДИ 
фестивала је комплексан, а позив је отворен за учешће у следећим областима: 

 Уметничке и едукативне радионице  
 Књижевни програми 

 Позоришне представе, перформанси и плесне тачке 

 Концерти и музички наступи 

 Изложбе дечјих радова, изложбе професионалних уметника за децу 

 Едукативни пројекти, презентације и промоције 

 Еколошки пројекти 

 
Један од основних БУДИ циљева јесте повезивање деце различитих култура 
света, а у томе су много помогле земље гости–домаћини фестивала. Досад су се 
у овој улози појавиле Велика Британија, Данска, Куба, Мађарска, Јапан, 
Шведска, Израел и САД. Ове године, представљамо Италију – колевку културе и 
уметности.  
 

 
 
 
 



 
Предлоге за учешће на 9. БУДИ фестивал послати електронском поштом на 
адресу: budifestival@gmail.com, са назнаком: „За 9. БУДИ програм”.  
 
Уз сваки предлог неопходно је доставити:  
 

1. Основне и конктакт податке:  
а) За индивидуалне пријаве: 

Име и презиме, годину рођења, град, кратку биографију, е-маил адресу и 
контакт телефон. 

б) За организације и групе 
Име и презиме контакт особе, град, кратак опис организације или групе, е-
маил адресу и контакт телефон. 

 
2. Кратак опис предлога 

a) Назив пројекта 

b) Кратак опис пројекта 

c) Услове неопходне за реалиазцију програма 
d) Илустрацију или фотографију 

 
Уметнички савет 9. Међународног бијенала уметничког дечјег израза одабраће 
предлоге у складу са темом фестивал и сходно техничко-организационим 
могућностима.  
 
За све додатне информације стојимо вам на располагању:  
 
Снежана Ћурувија, Бранислав Радовановић (креативни тим 9. БУДИ) 
 
Културни центар Панчева  
Војводе Живојина Мишића 4  
Панчево 26 000 

Tel: +381 (0)62 800 8786 

+381 (0)13 440 940;  
Fax: +381 (0)13 440 945,  
E-mail: budifestival@gmail.com 
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