ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ
"JUST OUT" МАНАСИЈА 2019

- Међународни витешки фетивал деспот Стефан Лазаревић " Just
Out", одржан ј е од 23. до 25. августа и ове године код манастира
Манасија, код Деспотовца.
- У славу деспота Стефана Фестивал ј е ове године окупио витешке
саборце из двадесет пет држава и преко 600 учесника.
Више од 100.000 посетилаца је поново доживело наш фестивал и
уживало у средњевековним садржајима.
У два дана вечерњ их програма публика је уживала у сјајној музи ци
Балканике, Иване Жигон, Триа"На Извору" , Србских православних
појаца, ансамблима француских ( C om pagn ie m ed iev al e de St O u en ) И
бугарских ( E rin e j ) извођача средњевековне музике,ватреним
изведбама УСБ групе као и витешким борбама у различитим
категоријама.
У селу су посетиоци имали прилику да доживе различите садржаје:
Стреличарство,Бацање секире,Бацање копља,Јахање,Софт ХМБ
(мачевање за децу), Грчарска радионица, Оклопарска радионица ,
Средњовековне друштвене игре , Изложба оклопа и оружја ,
Калиграфија, Хералдика, Сарачки занати, Средњовековни обућари ,
Ткачка радионица, Камп експерименталне археологије ,
Средњовековна музика и плес ..
Поред радионица у селу је организован и међународни турнир у
БОХУРТ борбама који је од ове године у светском календару
званичних Бохурт турнира и приву као је пажњу која даје велику
додатну вредност како селу тако и фестивалу у целини.
Наставили смо са промоцијим витешких вештина и врлина, са
промоцијом Манасије и Деспотовца свету.
ВЕЛИКА ЗАХВАЛНОСТ ПУБЛИЦИ НА ПОСЕТИ У ОВОЛИКОМ БРОЈУ!

1

За све ово средњеве ковно благо које смо имали прилику да
презентијемо публици фестивала а који је и даље беспплатан за
посетиоце в елику захвалност дугујемо покровитељима и спонзорима:
Миниситарство тргивине , туризма и телекомуникација.
Триглав АД , Војвођанкс а банка, Пошта Србије и свим осталим
донаторима и појединцима који дају свој дипринос од срца за
реализацију оваквог пројекта који шаље најлепше могуће слике
Србије у свет.

"JUST OUT" МАНАСИЈА 2019 .
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