Саопштење за медије
Нови Сад, 04.децембар,2018.

МАНИФЕСТАЦИЈА ЛЕДЕНА ШУМА 2018/2019

Трећа по реду манифестација Ледена шума ће се ове године одржати у периоду од
07.децембра,2018.године до 20.јануара,2019.године, у Дунавском парку, у Новом Саду а својим
посетиоцима ће и ове зиме током 45 дана трајања, омогућити јединствени спој дружења, забаве,
рекреације и културних дешавања.
Свечано отварања Ледене шуме биће уприличенo у Дунавском парку, у петак, 07.децембра са
почетком у 18.00 часова када ће се у празнично декорисаном амбијенту уз музичко-забавни
програм и традиционални ватромет, означити почетак највеће зимске манифестације у Србији. На
програму отварања наступиће Клизачки клуб Војводине, гости ће моћи да уживају у узбуљивим
тачкама Хаос аниматора а за музички део биће задужен и новосадски Кло Кло бенд.
У саставној понуди Ледене шуме и ове године наћи ће се Снежни град, изложбено-продајни
простор намењен презентацији локалних уметника и занатлија али и промоцији војвођанских
гастрономских специјалитета и зимских деликатеса.
Такође, у централном делу парка постављено је и лепо уређено клизалиште које се, са својом
пратећом кружном стазом око језера у парку, простире на површини од 1300 м2. Као такав, овај
капацитет представља најмодерније клизалиште у региону на коме је посетиоцима омогућена
забава и рекреација на леду и на температурама до 15 степени. У непосредној близини клизалишта
наћи ће се и кафе-ресторан намењен посетиоцима парка.
Узевши у обзир да је Ледена шума место сусрета свих генерација, уз подршку Града Новог као и
осталих партнера на овом пројекту, овогодишњим програмом манифестације биће обухваћени
свакодневни бесплатни садржаји као што су концерти класичне музике, наступи савремених
бендова, ди џеј наступи, уметнички перформанси, едукативне радионице за децу и одрасле, дечије
анимације на леду и још много тога занимљивог.
Традиционални дочек Дечије Нове Године, планиран је за 31. децембар у дневном термину када
ће се уз бројна изненађења и дружење са Деда Мразом, пустити више од хиљаду дечијих балона
из Дунавског парка.

Клизање у Леденој шуми је свима омогућено по повољним ценама а за оне који немају сопствене
клизаљке постоји могућност изнајмљивања на лицу места.
У циљу популаризације рекреативног клизања као забавног зимског спорта, сатницом на леду биће
омогућена и бесплатна школа клизања.
Такође, Ледена шума кроз програм сарадње са предшколским и школским установама, омогућује
бесплатне групне посете за најмлађе.
Манифестација Ледена шума у Новом Саду сваке године окупља значајан број посетилаца а својим
садржајем и програмом представља највећу зимску манифестацију у Србији.
За све информације у вези са овогодишњим програмом и актуелностима током одржавања
манифестације, стоји Вам на располагању наша служба за прес и комуникације.
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