Makedonya’da Uluslararası OhridVVaves
Festivaline katılan HASDER Halk Dansları ekibi yurda döndü
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Makedonya'nın Ohrid
Şehrinde 20-26 temmuz ta
rihlerinde düzenlenen Ohrid
Waves Festivaline katılan
HASDER Halk Dansları
topluluğu yuıda döndü.
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HASDER’li gençler fe sti
valde halk danslarımızı en
iyi şekilde sergileyerek yerli
halk ve konuk ekipler tara
fından ilgi ile izlendi. Festi
vale HASDER'ın yanı sıra,
Polonya. Bulgaristan,
Bosna Hersek . Sırbistan .
Rusya , Yakutıstan . Türkiye
ve Lıtvanya 'dan toplam 17
ekip katıldı. Festival süre
since Ohrld ve Struga'da
gösteriler sunan HASDER
kafilesi Ohrid gölü ve çev
resindeki tarihi kültürel y a 
pılar İle başkent Üsküp'û
da gezme İmkânı buldu
Faridı ülke ve kültürlerden
toplam 650 kişiyi bıraraya
getiren festivalde birbirini
tanıma imkanı bulan genç
ler güzel anılar ve edinilmiş

yeni arkadaşlıklarla ülkele
rine döndüler
1979 yılında UNESCO
tarafında Dünya Kültür M i
rası listesine dahil edilerek
koruma altına alınan Ohrid
gölü Avrupanın en derin ve
eski gölü olarak biliniyor.
Komşu ülkelerden binlerce
kışının her gun ziyaret ettiği
Ohrid ve çevresi turizm açı
sından büyük bir potansiyel
taşımaktadır.
Bu potansiyeli değerlen
diren Makedonlar yaz ayla
rında bölgede düzenlemiş
oldukları onlarca festival İle
tanıtımlarını yapmakta ve
bölgeye onblnlerce İnsan
getirerek turist sayısını ar
tırmaktadırlar
Tüm dünyada önemli bir
üye sayısına sahip Halk
Dansları Topluluklarının
insan potansiyelini İyi de
ğerlendiren organizatörler

bu yolla ülkenin turizm ge
lirlerini artırmakta ve insan
lara halk danslarının ve
değişik kültürlerin güzellik
lerini yaşatm aktadırlar
Festivallerin ülke tanıtımı
ve turizm açısından ne
kadar önemli bir araç oldu
ğunu bir kez daha yaşaya
rak öğrenme fırsatı bulduk
Ülkemizde de bu tü r fe sti
val organizasyonları ile bu
potansiyelden yararlanmak

için çalışmalar yapılmalıdır.
Geldiğimiz noktada yal
nızca kum . güneş, göl gibi
doğal güzellikler turizm için
yeterli olmamakta insanlar
yenilikler aramaktadırlar.
Bu İhtiyaçlara cevap
veren ülkeler turizm gelirle
rini artırırken bizim gibi ül
keler de her gün yeni
mazeretler öne sürerek ül
kemıze turist gelmesini
bekleyeceğiz

