У року од само неколико недеља, цео наш свет се променио. Ствари које смо радили сваког
дана без размишљања - одлазак на посао, куповина, шетња - постале су немогуће, а интернет
конекција је постала једина стална веза са спољашњим светом.
И све ово је баш онако како треба да буде. Све ове мере су сада неопходне, да би живот могао
да се врати у нормалу касније. Удаљавамо се данас, да бисмо опет могли да се зближимо
сутра.
Ансамбл КОЛО више не може да наступа, али то не значи да ћемо престати да радимо. Ми
ћемо и даље бити ту за вас, наравно, на други начин, да бисмо вам олакшали, улепшали и
оплеменили дане које проводите у изолацији.
На нашим каналима на Фејсбуку и Јутјубу емитоваћемо исечке и снимке наших концерата.
Живот неће стати, али ће морати да се промени. Ми смо ту за вас да бисмо што лакше прошли
овај период заједно - али са дистанце.
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Током месеца априла, Ансамбл КОЛО ће наступати преко наших
канала на Фејсбуку и Јутјубу на којима ћемо емитовати снимке
наших наступа и концерата.
Уживајте.

Субота, 4.04.
Среда, 8.04.
Субота, 11.04.

Уторак, 14.04.

Субота, 18.04.

Среда, 22.04.

Среда, 29.04.

„Игре из Биначке Мораве” - са концерта „Коло на
дар”, Стадион ТАШМАЈДАН
„Тебе појем” - са певачког концерта у Крипти
Храма Светог Саве (радни снимак)
„Игре из околине Београда” - са концерта
„Будућност традиције - 70. година Ансамбла КОЛО”,
одржаног у Опери и театру „Мадленианум”
„Енергија традиције”, концерт Ансамбла КОЛО
одржан у Бања Луци (прво међународно отварање
концертне сезоне у историји Ансамбла)
„Ој Мораво”, „Игре из Западне Србије”, „Игре
са Старе планине” - са наступа Ансамбла КОЛО
поводом рођенданског концерта Ансамбла Танец,
Македонски Народни Театар, Скопље
„Мађарске игре из околине Суботице”, са
отварања 68. концертне сезоне Ансамбла КОЛО
„ТрадицијаНова” у хали „Belexpocentar”
„Игре са Старе планине” - са концерта „Коло на
дар”, Стадион ТАШМАЈДАН

У претходних неколико недеља, живот и функционисање Ансамбла КОЛО се у потпуности
променило. Уместо у нашим просторијама у којима сваки дан вежбамо, радимо и
спремамо наступе, сви смо се повукли у наше личне и породичне изолације.
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Из тог разлога, разговарали смо са неколико чланова Ансамбла КОЛО о томе како изгледа
њихов нови свакодневни живот, како су се прилагодили, шта раде и које савете имају за
лакше подношење самоизолације.

ИНТЕРВЈУ

1. У ком облику се сада, у изолацији, бавиш својим „послом”?
1. У ком облику се сада, у изолацији, бавиш својим „послом”?

Као професионалац имам јасно у виду да ће нас након

У овим условима изолације могућности вежбања су ми

прекида изолације - ванредног стања, дочекати велики низ

ограничене. Покушавам да одржим своје тело у форми, тј.

обавеза. Сходно томе, одговорно се понашам према свом

тренирам како бих одржала тонус мишића, што је и те како

играчком апарату тј. телу. Од дневног боравка у породичној кући

битно за нас играче. Тешко је мотивисати се, али се заиста

направио сам мини играчку-тренинг салу. Фитнес простирка,

трудим да сваки дан, одређено време, посветим вежбању.

пилатес лопта, пилатес траке, бучице-тегови само су нека

Тај осећај после доброг тренинга је диван. Пробудиш своје

од помоћних средстава за обликовање и истезање мишића

тело, учиниш нешто корисно за себе. Инспирацију за вежбе

које свакодневно користим. Поред обликовања и истезања

прилагођене кућним условима налазим на друштвеним

мускулатуре колико ми просторни услови дозвољавају

мрежама.

свакодневно радим на техници фолклорних и балетских
играчких елемената.

2. Имаш ли савет за људе како да лакше поднесу изолацију и
досаду карантина?

2. Имаш ли савет за људе како да лакше поднесу изолацију и

Изолација, и монотонија која је прати се заиста тешко психички

досаду карантина?

подносе. Трудим се да себи организујем некако дан, да се

Живимо у савременом добу и велика већина нас користи

забавим. Ево шта бих предложила:

савремене технологије и интернет. Поред филмова, серија

- Добра књига увек помогне у оваквим ситуацијама!

друштвених и електронских игара које огроман број људи

- Ови дани су прилика да се окушате у кулинарству. Искрено, ја

користи, мој савет је да на Јутјубу погледају неки од концерата

сам почетник у том пољу.

и кореографија Ансамбла КОЛО, покушају да савладају неке

☻

- Наравно, тренинг! Да се тело размрда!

нове играчке елементе и уживају у лепоти игре и песме. Због

- Као и многе друге институције - позоришта, музеји, и Ансамбл

кућне изолације, и великог времена проведеног у седећем

КОЛО је отворио своја „виртуелна врата”. Сада можемо

и лежећем положају, саветујем да на интернету потраже

уз помоћ интернета погледати разне концерте, представе,

вежбе које ће им помоћи да ојачају и растерете кичмени стуб

изложбе. То је заиста дивно!

који ће највише трпети у овом периоду и тако ураде нешто
јако корисно за своје тело али и да учине интересантнијим и

3. Твоја порука свима који буду ово читали је?

“краћим” време у изолацији.

Моја порука свима је - Будите ми здрави, чувајте и волите себе,
своју породицу, пријатеље!

3. Твоја порука свима који буду ово читали је?

ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ!

Останите код куће, понашајте се друштвено одговорно и
друштвено корисно, помозите онима којима је ваша помоћ
потребна, водите рачуна о свом менталном и физичком
здрављу што је више могуће, јер ово стање неће бесконачно
трајати и након тога настављамо не тамо где смо стали, него

АНЂЕЛКА ПЕТРОВИЋ - ИГРАЧИЦА АНСАМБЛА КОЛО

тамо где смо застали. Останите здрави, надам се да се убрзо
видимо на неком од концерата Ансамбла КОЛО!

МИЛОШ ВУЛОВИЋ - ИГРАЧ АНСАМБЛА КОЛО

ИНТЕРВЈУ
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1. У ком облику се бавиш својим „послом” сада у изолацији?
Мој рад од куће је рад на одржавању форме свирања.
Да бих то себи направила занимљивијим и изазовнијим
обнављам композиције које сам свирала током школовања.
И интересантно је да су ми етиде сада драже него у
школским данима. Такође, доста слушам разноврсну
музику. А пронашла сам и нову љубав - мандолину. Врло је
слична виолини по свирању и надам са да ћу у скорије време

1. У ком облику се бавиш својим „послом” сада у изолацији?
Трудим се да одржим дневну рутину и да сваки дан свом телу

навежбати тарантелу.

дам оно на шта је навикло. Поред јоге, тренинга снаге и кардио

2. Имаш ли савет за људе како да лакше поднесу изолацију и

свом послу како би тело доживело што мањи стрес по повратку

досаду карантина?
Мене чини срећном када хеклам. То је мој хоби који ми у овим
тренуцима много значи. Саветујем све читаоце да се посвете
свом хобију, да слушају музику, да спавају дуже него што
могу када раде, да комуницирају телефоном и друштвеним

тренинга, које мењам по данима, увек одрадим нешто блиско
у салу.
2. Имаш ли савет за људе како да лакше поднесу изолацију и
досаду карантина?
Мислим да за досаду не треба да буде места у нашим

мрежама са пријатељима, да читају.

животима па тако ни у карантину. Вежбајте, читајте, истражујте

3. Твоја порука свима који буду ово читали је?

времена за њих. Искористите потенцијал друштвених мрежа.

Ово је тренутак који сви требамо да искористимо за
ресетовање, да станемо, да размислимо, да разумемо себе
и све око нас и због чега се све ово дешава.

области које су вас одувек привлачиле а нисте имали довољно
Видео разговори са драгим особама свакако ће подићи ваше
расположење и учинити вас мање усамљеним у изолацији. За
мене лично, музика је велики покретач, па тако пратим уживо
укључења светски познатих ди-џејева који, такође од куће,
пуштају музику за људе широм света који се налазе у сличној

МИРЈАНА ЧОЛИЋ - ЧЛАНИЦА НАРОДНОГ ОРКЕСТРА
АНСАМБЛА КОЛО

ситуацији.
3. Твоја порука свима који буду ово читали је?
Рекао бих да је ово сурово подсећање на оно шта нам је
најбитније, а то је наше здравље. Надам се да ћемо из овога,
као друштво, изаћи паметнији, склонији правим вредностима.
Осмех на лице и делите љубав.

ВУКАН ШЕБЕЗ - ИГРАЧ АНСАМБЛА КОЛО

ИНТЕРВЈУ
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1. У ком облику се бавиш својим “послом” сада у изолацији?

дефинитивно је да има велики број креативних начина на који

Добар део мог посла се заснива на комуникацији која се

сви можемо лакше да поднесемо изолацију. Поред основних

може обавити путем телефона или рачунара тако да сам

предлога као што су филмови, серије и књиге мој предлог је

се преместио из канцеларије у сопствени дневни боравак,

да нађете неки хоби који нисте до сада имали. Писање је још

што је вероватно нешто што је урадио и огроман број људи у

један сјајан начин да одржите сопствени мир током карантина.

свим сферама живота. Често имам конференцијске позиве

Искористите сат времена у току дана и пишите мало о себи,

са колегама преко којих делимо информације и правимо

како вам је прошао дан, шта размишљате, како се осећате.

планове шта све као Ансамбл можемо понудити нашој

Када вербализујете своје мисли дефинитивно ћете се осећати

публици у овој несвакодневној ситуацији. Наравно, неке ствари

боље.

је немогуће урадити од куће па нам за то служе дежурства.
Мислим да имамо велику срећу што нам је Ансамбл јако

3. Твоја порука свима који буду ово читали је?

колегијалан, те кроз сјајну сарадњу успевамо да одрадимо све

Осим основних порука као што су да останете кући и

послове који су тренутно могући.

одржавате дистанцу од људи, битно је да одговорно пратите
вести. Проверите све информације на које наиђете како не

2. Имаш ли савет за људе како да лакше поднесу изолацију и

бисте упали у бескрајан вртлог страха. Мислим да је такође

досаду карантина?

битно да не гледате вести 24/7 јер ћете онда дефинитивно

Мислим да су људи перципирали изолацију и карантин као

полудети. Основне информације су вам најбитније, све остало

да је то нека врста затвора у којој је немогуће ништа урадити.

је само потрага за надом да ћете добити одговор да ће се

Чињеница је да и у нормалним условима људи велики део

ово завршити за дан, два. Не излазите нипошто напоље ако не

слободног времена проводе у сопственим кућама или

морате. Дефинишите шта за вас значи да морате данас да

становима. Главна и веома велика разлика у овој ситуацији је то

изађете, јер шетња по парку то дефинитивно није.

што вам је неко наредио да не смете да излазите напоље, па је

Дезинфикујте своју кућу или стан што чешће можете, чувајте

нормално да се инстинктивно побуните против тога. Битно је да

здравље и обавите макар један видео позив дневно, пуно ће

имате у мислима да је карантин нешто што је јако важно у овом

вам значити.

тренутку за здравље свих нас. Не желим да кажем да је лако, али

СТРАХИЊА БОШКОВИЋ - ПРОДУЦЕНТ АНСАМБЛА КОЛО
Са дежурства у Ансамблу КОЛО током ванредног стања
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Да бисмо вам останак код куће учинили пријатнијим, Ансамбл КОЛО вам представља
концерт у Бања Луци.
1. октобра 2016. године, Ансамбл је отворио своју 69. сезону,
„Енергија традиције” у дворани „Борик” у Бања Луци. Ово је било наше прво
међународно отварање сезоне. За потребе концерта „Борик” је у потпуности преуређен,
а публика, коју је чинило неколико хиљада људи, дочекала је наш разноврстан програм
аплаузима. Концерт је одржан под покровитељством председника Републике Српске
Милорада Додика и владе Републике Српске.
Целокупан снимак наступа Ансамбла КОЛО у Бањалуци можете погледати од 14.
априла на званичним страницама Ансамбла КОЛО на Фејсбуку и Јутјубу.
До тада, погледајте фотографије концерта, и уживајте у осталим наступима које смо
поставили на наше канале на друштвеним мрежама. Останите код куће и препустите се
најбољој традиционалној уметности Србије.

