
ПОБЕДНИЦИ 23. Фестивала еколошког позоришта за децу и младе 

 
23. ФЕП свечано је затворен представљањем радионичарског стваралаштва, након чега је уследило 
проглашење овогодишњих победника. Награда публике припала је представи „Вилинска заврзлама“ у 
извођењу Happy theatre-a из Београда, са оценом 4.89 
 

 
 

 
(представа “Вилинска заврзлама” Happy theatre из Београда)



Дечији жири  свој глас дао  је представи „Машта и Мим“ Позоришног студија „Нада“ из Руме. 
 

 
 
 
Образложење дечијег жирија: 
 
“Током два фестивалска дана погледали смо пет дечијих позоришних представа. 
Свака од њих је посебна и јединствена. Оцењивали смо и разговарали о више сегмената који чине једни 
представу ( глума, сценографија, мизика, костими...) 
 
Дечији жири је једногласно донео одлуку да је најбоља представа 23 Фестивала еколошког позоришта за децу 
и младе "Машта и мим" Позоришног студија "Нада" из Руме.”  
 

 
 



Тара: " Ова представа ми је била одлична. Стално сам се смејала. Имали су лепе костиме. И баш су лепо 
глумили." 
Владан: " Баш ми се допало. Иако нису ништа говорили, пратио сам од почетка до краја. Глумци су веома 
шаљиви и засмејавали су нас. Лепо су уклопили музику у ток представе. Костими су ми се свидели." 
Ана: "Иако имамо још представа да погледамо, мени је ова баш супер" 
Вукашин: " Све ми се свидело. Све за чисту петицу!" 
Марија: "Свидело ми се што су и нас мало укључили. Забавни су." 
 
Чланови дечијег жирија: 
Ана Соро 
Тара Жарковић 
Марија Булаић 
Дуња Николић 
Данило Жарковић 
Вукашин Бјељац 
 
Председник дечијег жирија: 
Владан Васиљевић 
 

 
 
Стручни жири, у саставу: Наташа Радуловић, редитељка, Смиљана Маринковић, глумица, Алиса Дебелић, 
редитељка и Немања Бакић, глумац, једногласно је прогласио представу „Машта и Мим“ Позоришног студија 
„Нада“ из Руме победничком представом 23. ФЕП-а. 
 
 
„Циљ Фестивала еколошког позоришта за децу и младе јесте стварање и одгајање позоришне публике. Сам 
мото овогодишњег ФЕП-а „Мојим великим затвореним очима“ осврће се на један од најважнијих циљева 
позоришта -подстицање маште. Једноставност у 
позоришном изразу, прецизна и непретенциозна глумачка игра и стилски одабир заједно чине кохерентну 
целину која оставља највише простора деци да активно учествују и маштају. Без иједне изговорене речи, 
једним параваном, глумци су створили аутентичну позоришну атмосферу и тиме доказали да позориште може 
да настане и опстане у свим условима. 
 
Једногласном одлуком, жири 23. Фестивала еколошког позоришта за децу и младе награду за најбољу 
представу додељује Позоришном студију „Нада“ из Руме, за представу „Машта и Мим“.“ 
 



Традиционалну награду за најбољег волонтера по одлуци тајног жирија добила је ПОРОДИЦА 
МИХАЈЛОВИЋ!  
 

 


