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САЈАМ РУКОТВОРИНА „ТРАДИЦИЈА И ЈА“
У организацији Туристичке организације Модрича, 29.новембра 2012. године у Српском
културном центру отворен је дводневни сајам рукокотворина „Традиција и ја“. Отварању
Сајма који се организује већ пету годину присуствовали су излагачи и бројни гости из
Модриче и околине. Сајам је званично отворио и присутнима пожелио добродошлицу
начелник општине Младен Крекић.
У вечерњим часовима модричани су могли да уживају у спектакуларном концерту групе
„Легенде“, чијим наступом је затворен овогодишњи сајам. На концерту који је трајао око 2
часа, смјењивале су се препознаљиве пјесме као што су: "Тамбураши тихо свирајте", "Не
питај", „Успомене“, "Не веруј", "Четрдесете" и многе друге.

Вокални солиста Иван Милинковић, члан групе Легенде у изјави за медије је рекао:
„Невјероватно али истинито, после 25 година рада први пут у једној Модричи. Када неко не
дође тако дуго после толико година каријере некако би било логично да дође на трг, да те
много народа чује али ово је нека есенција Модриче, ово је публика која баш воли Легенде
и видио сам да су се утркивали ко ће да уђе, била је препуна сала и чудио сам се како ће
људи да издрже али очигледно да је љубав велика“.

Група легенди је састављена из 6 чланова: Иван Милинковић, вокални солиста; Зоран
Дашић-Даша, текстописац, композитор, гитариста и тамбураш; Лазар Марин-Лаза,
гитариста и пратећи вокал бенда; Перо Крзнанић, бас гитара; Желимир Васић-Жак,
бубњеви и клавијатуриста Предраг Стојковић-Пеђа.

„Вечерас је било фасцинирајуће. Нешто што је народ и очекивао од чувених Легенди. Ево
користим прилику да Туристичку организацију стварно похвалим, изабрали су једну праву
групу. Људи су то прихватили и вјерујем да је група Легенде добила нови фан који се зове
Модрича. Легенде су дале једну потребну призму читавом овом нашем догађају. Ова
организација која је то направила зове се Туристичка, направила је праву ствар и

направила је у право вријеме јер Легенде управо пјевају и наше старе пјесме и пјесме које
се врло радо сјећају стари и млади људи, и поштоваоци те групе“, рекао начелник Младен
Крекић.

„Ми као Туристичка организација општине Модрича, заједно са општином Модрича и са
нашим спонзорима поклонили смо један веома интересантан концерт групе Легенди нашем
граду. Ово је већ трећа година како Туристичка организација у склопу своје манифестације,
у склопу другог дана Сајма поклања један концерт граду. Прве године је била Биљана
Крстић и група Бистрик, друге године Белегзија и вечерас су Легенде“, нагласила је
Александра Тошановић, директорица Туристичке организације општине Модрича.
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