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У оквиру припрема за одржавање 2. Фестивала уличних забављача „Тротоарт“, који 

ће се одржати 16-18. јуна 2023. године, пројектни тим фестивала   о б ј а в љ у ј е  

 

 

Јавни позив 

за учешће у програму 2. Фестивала уличних забављача „ТРОТОАРТ“ 

 

 

I   Концепт и основне информације  

 

Овогодишњи „Тротоарт“ ће се одржати у периоду 16-18. јуна 2023. године на тротоарима, 

шеталиштима и у паркићима у ужем градском језгру Бање Луке.  

 

Фестивал уличних забављача „Тротоарт“ је дио низа манифестација које се реализују у 

оквиру програма „Бањалучко прољеће 2023“. Програм „Бањалучко прољеће“ реализује Град 

Бања Лука са двоструким циљем:  

 да након двогодишњег периода пандемије вируса корона и ограничених 

културних, туристичких, спортских и свих других садржаја у граду и животу 

његових суграђана пробуди и наметне нову динамику и  

 да прољећни период током којег љепоте Бање Луке посебно долазе до изражаја 

искористи као компаративну предност и да са богатим манифестационим 

садржајима град позиционира на мапи регионалних центара. 

„Тротоарт“ је организован први пут 2022. године као нова градска манифестација са циљем 

да окупи умјетнике, било да се ради о аматерима или професионалцима, који својом 

преданошћу и вјештинама доприносе културном и забавном животу града. 

  

Фестивал је одржан у ужем центру града и то дуж главне шеталишне зоне, на укупно седам 

локација: Бански двор, Паркић, Градска управа, Господска улица, Трг Крајине, Плато са 

говорницом и парк „Петар Кочић“.  

 

Учешће на првом фестивалу уличних забављача узеле су 24 групе или индивидуална 

умјетника, а укупан број извођача који је наступио у оквиру програма фестивала је 150. 

 

Фотографије и видео снимци са прошлогодишњег фестивала доступни су путем линка: 

https://bit.ly/3TcGO2n  

 

https://bit.ly/3TcGO2n
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II   Позив и начин пријаве 

 

Позивају се сви улични забављачи и они који би то за ову прилику жељели да буду да се 

пријаве за учешће на Фестивалу „Тротоарт“.  

 

Право пријаве имају сви који својим ведрим духом, гласом, покретом, бојом и звуком 

заустављају случајне пролазнике и привлаче пажњу свих генерација, било да се ради о 

нашим суграђанима или драгим гостима.  

Добродошли су сви умјетници и групе без обзира на пол, узраст, вјештине, професионални 

или аматерски статус, број чланова. Међу њима су: музичари, пјевачи, глумци, перформери, 

плесачи, сликари, аниматори и забављачи, креативци. 

 

Очекујемо пријаве појединаца и група из Бање Луке, других градова Републике Српске, 

Босне и Херцеговине, као и из земаља окружења. Пројектни тим Фестивала унапријед 

наводи да ће већи број мјеста бити предвиђен за учеснике са подручја Бање Луке и ближег 

окружења из организационих и финансијских разлога, али да ће се одређени број мјеста 

планирати и за учеснике из окружења.  

 

Пријава се подноси путем електронске поште и то на: trotoart.bl@gmail.com, а у поруци 

треба навести сљедеће: 

 име и презима извођача;  

 назив групе/састава и број чланова; 

 кратак опис извођача (од када постоји, шта изводи и сл.); 

 врста извођења (концерт, перформанс...) и 

 пожељно је да се приложи барем једна фотографија са наступа.  

 

Пројектни тим Фестивала ће на основу достављених пријава извршити селекцију учесника 

и израдити детаљан програм фестивала. 

 

 

III   Организациона и техничка питања 

 

Фестивал „Тротоарт“ ће се одржати на унапријед дефинисаним локацијама у ужем градском 

језгру, са сљедећим напоменама: 

 изабрани учесници фестивала ће се смјењивати на различитим локацијама током 

трајања фестивала;  

 дужина трајања наступа на једној локацији је до 90 минута, са временом за поставку 

и демонтажу опреме/реквизита; 

 оквирна сатница сваког дана фестивала је сљедећа: 

o 10.00-14.00 часова – први дио програма;  

o 14.00-18.00 часова – пауза за ручак и одмор;  

o 18.00-22.00 часа – други дио програма; 
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 организатор нема обавезу обезбјеђења озвучења, бине и других реквизита за 

учеснике, а сами учесници свој наступ треба да прилагоде локацији на начин да 

својим извођењем не ремете наступе других учесника; 

 организатори фестивала ће за учеснике обезбиједити дневнице; 

 организатори фестивала ће обезбиједити покриће дијела трошкова путовања и 

смјештаја за учеснике који су изван Бање Луке; 

 фестивал подржава и охрабрује „pass the hat“ принцип. 

 

 

IV Рок за пријаву и питања 

 

Рок за подношење пријава за овогодишњи „Тротоарт“ је 23. април 2022. до 16:00 часова. 

 

Сва питања и појашњења могу се добити путем електронске поште: trotoart.bl@gmail.com. 

 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ТИМ 

ФЕСТИВАЛА „ТРОТОАРТ“ 
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