
 
 

ПОБЕДНИЦИ ФЕСТИВАЛА МЛАДИХ КОРЕОГРАФА „ИСКОРАК“ 
 
На Великој сцени „Донка Шпичек'' Дечјег културног центра Београд вечерас је одржан 

Фестивал младих кореографа „Искорак'', на којем су се својим ауторским кореографијама 

представили млади уметници, узраста од 14 до 19 година.  

 

Тема овогодишњег, другог по реду фестивала, који организује Дечји културни центар 

Београд уз подршку Удружења балетских уметника Србије, била је ДЕЛА ПЛЕШУ. 

Учесници, инспирисани делима визуелне и литерарне уметности, створили су своје 

кореографске минијатуре на основу одабраног уметничког дела и показали свој таленат 

храброст и изузетан ниво кореографске зрелости.'' – истакла је Ивана Табори Обрадовић, 

уредница фестивала. 

 

Награду за највећи кореографски искорак добиле су ученице Балетске школе „Лујо 

Давичо'' - Маша Анић, Ива Илиевска, Неа Јанковић, Дуња Ранковић, Сара Петровић, 

Емилија Томић и Тамара Јаковљевић за кореографију „Ко смо ми?''.  

 

Диплома за најоригиналнију кореографску идеју припала је Ивани Никић, ученици 

Балетске школе из Новог Сада за кореографију ''Number 5''.  

 

Диплому за најбољу групну интерпретацију добиле су ученице београдске балетске 

школе - Лола Милошевић, Елена Јовановић, Катарина Анић, Јоана Ђоровић, Ива 

Павловић, Теодора Недељковић и Василиса Јовановић за кореографију „Како је 

девојчица остала сама?''.  

 

Награду за најбољу соло интерпретацију добила је Лола Милошевић за кореографију ''I 

can’t help myself''.  

 

Добитници награде за кореографску креативност су Ина Илиевска, Нина Аранђеловић, 

Емилија Милошевић, Анастасија Стојановић и Лука Красојевић за кореографију 

„Љубавници''. 

 

Похвале од стручног жирија добиле су Јерина Миљатовић и Миа Војновић за 

кореографију „Lacrimosa“, као и Марина Калаба за кореографију „Звездана ноћ“. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учеснике другог Фестивала младих кореографа средњошколског узраста оцењивао је 

стручни жири - Смиљана Стокић, балерина, извршна директорка Балета Народног 

позоришта у Београду, чланица председништва Удружења балетских уметника Србије и 

координаторка Фестивала кореографских минијатура; Драгана Станисављевић, 

кореографкиња, вишеструко награђивана на Фестивалy кореографских минијатура, 

педагог Балетског студија Дечјег културног центра Београд и Марина Аранитовић, 

кореограф, добитница награде ОХРАБРЕЊЕ на Фестивалу кореографских минијатура 

2021. године. Поред стручног жирија, награде је доделио и жири младих – узраста од 14 

до 18 година. 

Млади жири у чијем саставу су биле полазнице Балетског студија Дечјег културног центра 

Београд: Мила Каралејић, Ана Ложајић, Дариа Јовановић и Марта Пејаковић доделио је 

следеће награде: 

Прва награда - Лола Милошевић, Елена Јовановић, Катарина Анић, Јоана Ђоровић, Ива 

Павловић, Теодора Недељковић и Василиса Јовановић за кореографију „Како је 

девојчица остала сама?'' 

Друга награду поделиле су кореографије „Ко смо ми?'' - Маша Анић, Ива Илиевска, Неа 

Јанковић, Дуња Ранковић, Сара Петровић, Емилија Томић и Тамара Јаковљевић и 

„Љубавници'' - Ина Илиевска, Нина Аранђеловић, Емилија Милошевић, Анастасија 

Стојановић и Лука Красојевић. 

Треће место - Марина Калаба за кореографију „Звездана ноћ“ 

Поред ученика београдске и новосадске балетске школе, у програму су учествовали 

млади кореографи из студија Dance Factory, Inspire Dance Concept и Tim.  

 


