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На седници Скупштине града у петак је за новог директора Центра београдских
фестивала (ЦЕБЕФ) именован Дамир Хандановић, композитор и продуцент, музички
уредник "Сити рекордса" и ТВ Пинк. Та установа културе града Београда, у својој
надлежности има организацију готово половине манифестација у области културе од
значаја за главни град.

  

На том списку су Међународни филмски фестивал - ФЕСТ, Међународни музички
фестивал класичне музике - Бемус, Београдски фестивал документарног и
краткометражног филма, Међународни летњи фестивал амбијенталних уметничких
позоришних, плесних, музичких и визуелних програма - Белеф, и други.

  

  

Хандановић, који ће у наредне четири године водити ЦЕБЕФ, познат је и по хитовима
које је компоновао за естрадне звезде попут Светлане Ражнатовић и Наташе Беквалац,
пишу Новости.
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“Годинама сам организатор разних музичких и мултимедијалних дешавања у Београду, и
драго ми је што својим радом могу да помогнем Београђанима да се добро проведу, да
своје слободно време одвоје за забаву и разоноду, а то ћемо сада још више унапредити”,
рекао је Хандановић за Новости.

  

Он је рекао и да је запослен у Пинк Интернатионал као музички уредник и саветник за
забавни програм, а да сада прелази на нову функцију. "Када се организује било који
догађај, музички, мултимедијални, културни, уметнички, с великим бројем учесника, све
се своди на исто, и сваки човек који има искуства у било ком сегменту тих дешавања
може да се снађе", додао је.

  

Ханданови је навео да га за нову функцију није препоручило припадање политичкој
партији на власти, иако је политички опредељен, и о томе јавно говори.

  

“Поносан сам што сам члан СНС и подржавам политику коју представља председник
Србије Александар Вучић. Сагласан сам са свим што он и његова странка раде за нашу
државу у земљи и у свету.”

  

(Новости - Н1)
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