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МЛАДИ ИЗ БУГАРСКЕ И СРБИЈЕ ИГРАЈУ ЗАЈЕДНО – ПРОЈЕКАТ ИГРАЈМО И 
ПЛЕШИМО ЗАЈЕДНО 

 
Пандемија није могла да онемогући младе из Бугарске и Србије да се врате коренима 
и подсете или науче кораке традиционалних кола. Овај комплексни догађај 
организован је уз помоћ интернет технологија тако што су инструктори показивали 
корак различитих традиционалних игара, затим су демонстрирали то уз пратњу 
оркестра у позадини.  
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Млади из Бугарске су, уз асистенцију своје инструкторке, вежбали и учили 
традиционалне плесове пратећи инструкције онлајн. Затим понављали уз музику 
оркестра из Србије, Њихове другарице су то исто вежбале у спортској сали у Нишу а 
остали млади из Србије, који су пратили догађај из својих домова су то пробали код 
куће. 

 
 
Ова активност пројекта „Играјмо и плешимо заједно“ захтевала је координацију и 
синхронизацију свих учесника. Иако је у припреми изгледало да је врло тешко 
реализовати овакав заједнички догађај на крају је све протекло глатко. 
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