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ЂАЦИ ПРВАЦИ ИЗ ИДВОРА НАЈБОЉИ ЛУТКАРИ СРБИЈЕ
Удружење војвођанских учитеља од 2000. године ради системски на развоју
школског луткарства и обуци наставника основних школа у Србији, а организатор је
и ФЕСТИВАЛА ЛУТКАРСТВА ОСНОВНИХ ШКОЛА (ФЛУОШ) у оквиру Календара
смотри и такмичења Министарства просвете Републике Србије.
ФЛУОШ је ове године одржан 25. пут заредом уз подршку Министарства
културе Републике Србије, Министарства просвете Републике Србије, Управе за
културу Града Новог Сада и многобројних спонзора.. У овој, за наставнике веома
тешкој школској години, пријављено је 20 школских луткарских група које су извеле
своје представе на међуокружним селекционим смотрама крајем. марта и почетком
априла у Новом Саду и у Карагујевцу.
На републичку смотру пласирало се 6 најуспешнијих луткарских група (3 млађег и 3
старијег узраста) из Србије. Придружиле су им се још 2 луткарске групе
представници фестивал 3. ЛУТВИД у Бијељини (Републици Српској) и гости из
Српске основне школе „Никола Тесла“ из Будимпеште.
17. маја 2019. у Позоришту младих у Новом Саду, у потпуним професионалним
условима веома успешно је изведено свих осам луткарских представа.
Најбоља представа млађег узраста и овогодишњег фестивала у целини је била
представа „Улица Причарапа бб“ луткарске групе „Банатски шор“, учитеља
Божидара Булића из ОШ „Михајло Пупин“ из Идвора. Најбоље изведена представа
старијег основношколског узраста и најбоља представа фестивала по одлуци дечијег
жирија је била представа „Успавана лепотица“ луткарске групе „Мудријаши“
учитељице Славице Атанацковић и сараднице Весне Анђелковић из ОШ
„Драгиша Луковић Шпанац“ из Крагујевца.
У категорији за најбољи ауторски луткарски текст најуспешније су биле колегинице:
1. место: Ивана Љ. Иванковић из Крагујевца, текст „Маја аждаја“,
2. место: Нада Алатић из Сремске Митровице, текст „Веома различита гусеница“,
3. место: Гордана Бакотић из Тузла (Б и Х), текст “Како је Рики ушао у загонетку” и
похвала: Марија Диклић из Новог Сада, текст „Свет око нас“.
У категорији за најбоље позоришне гињол лутке жири је одлучио да ове године не
додели награду. Похваљене су колегинице Ана Вујковић и Наташа Јовановић из
Шапца.
Програм фестивала је и ове године веома маштовито водила драмска
уметница Наташа Вујовић, а започет је дефилеом лутака и свечаним пријемом у
Градској кући где се учесницима обратио (и фестивал отворио у позоришту) заменик
градоначелника господин Александар Петровић. Током фестивала организова је
изложба позоришних лутака учитељице Сање Станковић из Новог Сада, изложба
фотографија са претходних ФЛУОШ-а, луткарске радионице за ученике и
наставнике, дружења, упознавање града....
Фестивал је снимала ТВ Војводине те ће сви моћи да уживају у одложеном
емитовању снимљених луткарских представа и специјалне емисије.
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