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И ЗАСЛУГА
Официрски бал у Врању

ТРАДИЦИЈА ЖИВИ

Врањски официрски бал из године
у годину све је масовнији

Официрски бал у Врању

ТРАДИЦИЈА
ЖИВИ

Бал је отворио
командант Четврте
бригаде бригадни генерал
Слободан Стопа

У оквиру обележавања
Дана Четврте бригаде
Копнене војске и Дана
државности у Дому
војске у Врању недавно
је одржан традиционални
официрски бал, којем су
присуствовали
припадници гарнизона и
њихове супруге, девојке
и званице из јавног
живота.

Официри су познати по војничким вештинама,
али и по плесачким врлинама

Поносна
младост и
стасити играчи

Поносна младост и стасити играчи

О

фицири и подофицири врањског Гарнизона подсетили су са
пратиљама, уз традиционалне официрске игре, на српска кола
и валцере, на лепоту и раскошан дух старе српске музике и српских кола.
Звуци Кола краљице Драге Машин, Марша краља Александра,
Бојарке, Дорћолке и Официрског кола никога нису оставили равнодушним.
Музичку подршку балу пружио је Уметнички ансамбл Министарства одбране Станислав Бинички под диригентском палицом мајора Игора Митровића. Пред публиком је наступио и чувар врањског
севдаха Бранимир Тошић Каце.
Официрски бал је сећање на светлу традицију врањског Првог пешадијског пука књаза Милоша Великог, чији су официри и подофицири приређивали балове. Дом војске у Врању изграђен је 1932.
године. У објекту српске војске у Врању до 1941. године одржавани
су официрски балови. Традицију официрских балова 2008. године
обновио је тадашњи командант Четврте бригаде Копнене војске пуковник Милосав Симовић. Познато је да је сада је генерал-потпуковник Милосав Симовић командант Копнене војске Србије. Он је у
међувремену официрски бал обновио и у Нишу.
Заиста је официрски бал био импресиван. Официри и подофицири плесали су у свечаним униформама, а њихове пратиље имале су
једнообразну колоритну одећу.
У књигама староставним забележено је да су у давна времена на
баловима биле девојке са мајкама. Строгим погледима контролисале
су танцовање својих кћерки са стаситим припадницима славног српског војничког пука.
В. П.

Снимак за
успомену и
сећање на још
један бал

Разигране даме
и официри

Без њих би било
много теже:
чланови
Уметничког
ансамбла МО
,,Станислав
Бинички“ са
диригентом
Игором
Митровићем

Вече су својим
наступом
увеличали и
основци

