
BAŠTINA 2016. 
 
 
 

PROGRAM: 
 
 
16.07.2016. (subota) u 21:00 – Plato „Gradec“ 

• FA LADO 

 
 
17.07.2016. (nedjelja) u 21:00 – Plato „Gradec“ 

• KUD MATE BALOTA I FA SKUD IGK 
 

 

19.07.2016.  (utorak) u 21:00 – Trg bana Josipa Jelačića 

• ZFA dr.IVANA IVANČANA i FA ZAGREB-MARKOVAC 



FOLKLORNI ANSAMBL 

„ZAGREB-MARKOVAC“ 
Nehruov trg 16, 10020 Zagreb 

OIB15425371026 
IBAN: HR7323600001101352770 
fa.zagreb.markovac@gmail.com 

www.zagrebmarkovac.com 
 

 

 
 
PROGRAM 
 
 

1. AJ ČUJEM DIKO DA TE TVOJI ŽENE, pjesme i plesovi Slavonije 
koreografija: Gordan Vrankovečki 
glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko 
 

2. IDEJU SVATI, dio svadbenih običaja iz okolice Zagreba 
koreografija: dr. Ivan Ivančan 
glazbena obrada: Zoran Jakunić 
 

3. IZAŠLA JE ZELENA NARANČA 
glazbena obrada: Božo Potočnik 
 

4. SA ŠIBENSKIH OTOKA 
koreografija i glazbena obrada: dr. Ivan Ivančan 
 

5. POSAVČICA 
koreografija: dr. Ivan Ivančan 
glazbena obrada: Zoran Jakunić 
 

6. MEĐIMURSKA PISANA NEDELJA 
koreografija: dr. Ivan Ivančan 
glazbena obrada: Božo Potočnik 
 

7. CVILE GUCI A BAJSICA BRUNDA 
glazbena obrada: Zoran Jakunić 
 

8.  DOBRO LJETO BOG VAM DAJ, draganićke pjesme i plesovi 
koreografija: Andrija Ivančan 
glazbena obrada: Zoran Jakunić 

 
 
*FA ZAGREB-MARKOVAC ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE PROGRAMA. 

 

 

 
71 godina djelovanja_______________________________________________ 



ZFA DR.IVANA IVANČANA 
 

 
PROGRAM 
 

1. PRIGORSKI PLESOVI 
koreografija i glazba: Zvonimir Ljevaković 
 

2. JAČKE IZ GRADIŠĆA 
glazbena obrada: Marijan Makar 
scenski postav: Stjepan Perko 
 

3. 915 LETO 
glazbena obrada: Siniša Leopold 
 

4. IDEJU REGRUTI 
koreografija: dr.Ivan Ivančan 
glazbena obrada: Siniša Leopold 
 

5. TAMO PREKO DRAVE 
glazbena obrada: Siniša Leopold 
scenski postav: Stjepan Perko 
 

6. PODRAVSKI SVATI 
koreografija: dr.Ivan Ivančan 
glazbena obrada: Marijan Makar 

 

 

 

Realizacija: 

 

• Umjetnički voditelj (prema kriterijima HDFKiV): Stjepan Perko 

• Glazbeni voditelj: Marko First 

• Garderoba: Iva Blažev, Kristina Tomurad, Martina Rašić 

• Predsjednik: Duško Janjatović 

• Mentor: Andrija Ivančan 



PODACI O ANSAMBLU: 
 

Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana osnovan je u svibnju 1945.  kao OKUD "Joža Vlahović. Od tada 

su u njemu radili najpriznatiji i najpoznatiji etnokoreolozi na području bivše države. Prvi umjetnički voditelj i koreograf 

prof. Zvonimir Ljevaković isključivo je od plesača i svirača ZFA, 1949. osnovao Ansambl narodnih plesova i pjesama 

Hrvatske "Lado". 

Jedan od osnivača ansambla i nasljednik prof. Zvonimira Ljevakovića na poziciji umjetničkog voditelja i 

koreografa bio je i naš mentor, dr. sc. Ivan Ivančan, po kojem ansambl danas ponosno nosi ime. 

ZFA je s godinama postao najveći je i najuspješniji promicatelj hrvatskog folklora. Kontinuirana visoka 

kvaliteta ansambla rezultirala je mnogim gostovanjima i nastupima na skoro svim značajnim festivalima i natjecanjima 

u cijelom svijetu. Pored toga ansambl je snimao posebne programe za mnoge svjetske televizijske kuće poput BBC-a, 

RAI-a, ZDF-a i dr. 

Programski je najveća snaga  ansambla u cjelovečernjim, dvosatnim koncertima kada do punog izražaja 

dolaze koncepcija, ljepota i vrijednost koreografija, pjesama, lijepo sviranje, tehnički nivo izvedbi, držanje na sceni, 

mladost ansambla; sve ono što izvedbu čini dojmljivom i umjetnički vrijednom. Mogućnost da takove predstave 

ponovi u kontinuiranom nizu, odlika je vrhunskog ansambla. ZFA je u stanju izvesti 5 potpuno različitih cjelovečernjih 

programa, ali i nastupati kao mješoviti zbor, u svakoj prilici. 

Kontinuitet uspješnosti ansambla od osnutka do danas nije slučajan, već je rezultat pravilnog pristupa u 

stvaranju umjetničkog profila ansambla, najvećeg hrvatskog folklornog stručnjaka, istraživača i etnokoreologa dr.sc. 

Ivana Ivančana, te njegovih sljedbenika u ZFA. 

Za vrijeme njegovog umjetničkog vođenja prvo mu je asistirao Hanibal Dundović kasniji umjetnički voditelj 

Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado", potom dr. sc. Stjepan Sremac (kasniji voditelj ZFA i generalni 

direktor Ansambla "Lado"). Dr. sc. Stjepana Sremca nasljeđuje Josip Živković koji Ansambl vodi deset godina, a njega, 

1989. godine, umjetnički voditelj i koreograf  Andrija Ivančan. Sadašnji umjetnički voditelj je Stjepan Perko, stasao u 

samom ansamblu, te dugi niz godina asisitirao Andriji Ivančanu, koji je i dalje mentor. 

 

KRATKA VERZIJA 
 

Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana osnovan je u svibnju 1945.  kao OKUD "Joža Vlahović“. Od 

tada su u njemu radili najpriznatiji i najpoznatiji etnokoreolozi na području bivše države, a prvi umjetnički voditelj 

ansambla prof. Zvonimir Ljevaković isključivo je od plesača i svirača ZFA, 1949. osnovao Ansambl narodnih plesova i 

pjesama Hrvatske "Lado". 

ZFA je najbolji hrvatski amaterski ansambl čemu svjedoči mnoštvo nagrada i priznanja iz cijelog svijeta. Osim 

što je najtrofejniji hrvatski folklorni ansambl, Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana je u stanju izvesti 5 

potpuno različitih cjelovečernjih programa, te nastupiti kao mješovit pjevački zbor s raznolikim repertoarom kako 

tradicionalne folklorne, tako i duhovne glazbe. 

Ove godine, ansambl slavi 70. godišnjicu rada, te nastavlja njegovati postulate scenske primjene folklora koje 

je u ansambl čvrsto usadio jedan od osnivača i mentor ansambla dr. Ivan Ivančan. 



FOLKLORNI ANSAMBL ''IVAN GORAN KOVAČIĆ'' 

 

 
PROGRAM 

 

1. ''Plesovi iz Slavonije'' 
Koreografija Vladimir Kočiš i Branka Mikačić 
Glazbena obrada: Karlo Mikačić, Mario Pleše 
 

2. ''Sokole moj'', Korčula,otok Korčula 
Glazbena obrada: Joško Ćaleta 
 

3. ''Plesovi s otoka Korčule'' 
Koreografija: Branko Šegović 
Glazbena obrada: Mario Pleše 
 

4. ''Tko'j za kolo, nek' ide u kolo'', Pjesme i plesovi sjeverne Moslavine 
Koreografija: Valentina ŠepakMolnar 
Glazbena obrada: Alan Kanski 
 

5. ''Ne bi dao svoje kršne Like'' 
Koreografija: Goran Knežević 
Glazbena obrada: Dražen Varga 
 

6. ''Ispod ždalskog mosta'', Pjesme i plesovi Ždale 
Koreografija: Jasenka Blažeković 
Glazbena obrada: Mario Pleše 
 

7. ''Lipo ti je u matere moje, samo da se godine ne broje'' 
Plesovi i pjesme livanjskog polja 
Običaji Hrvata iz Bosne i Hercegovine 
Koreografija: Miro Šilić 
Vokalna prilagodba Tomislav Habulin 
prema pjevanju Muške pjevačke skupine iz KUD-a Rudine Župe Vidoši 
 

8. ''Posavski plesovi'' 
Koreografija: Milorad Todić 
Glazbena obrada: Mario Pleše 
 

9. ''Divojku za ruku rumenu jabuku'' 
Poskočica"Linđo"- Neum 
Koreografija: Vido Bagur 
 

10. ''Po zelinskom kraju'' 
Koreografija: Ivica Ivanković, prof. 
Glazbena obrada: Ivica Ivanković 
 

11. ''Jarebica lepa ptica'' 
Glazbena obrada: Mario Pleše 
 

12. ''Jedna mala ružica'', Motivi iz Međimurja 
Koreografija dr. sc. Ivan Ivančan 
Glazbena obrada: Mario Pleše 
 



 
 
 
 

 
STUDENTSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO 

"IVAN GORAN KOVAČIĆ" 
 

 

 

 
Studentsko kulturno-umjetničko društvo "IVAN GORAN KOVAČIĆ"; Opatovina 11, 10000 Zagreb 

email: info@igk.hr, web: www.igk.hr, tel: +385 1 48 13 321, mob: +385 98475271 
OIB: 71840467417, IBAN: HR0223600001101351138 

 

O povijesti i radu Ansambla 

 

Folklorni ansambl ''Ivan Goran Kovačić'' osnovan je 1948. godine kao jedna od prvih sekcija 

istoimenog Studentskog kulturno umjetničkog društva, a pod okriljem Sveučilišta u Zagrebu. 

Ansambl u okviru Društva djeluje s ciljem očuvanja bogatstva kulturne raznolikosti hrvatske 

pučke i gradske tradicije. Generacije ''Goranovaca'' su postepeno afirmirale vlastiti identitet 

u širokom polju hrvatske kulture, paralelno održavajući ljubav prema tamburaškoj svirci, 

plesu i pjesmi kao i nošnjama naših starih.  

 

Identitet Ansambla kroz ove godine srastao je s identitetom Zagreba, posebice zagrebačke 

Opatovine, a već  65 godina ''Goranovci'' su nezaobilazni akteri zagrebačkih urbanih legendi, 

ali i stvarnih događaja, a gotovo je nezamislivo da jedan Zagrepčanin ne zna za ''Goranovce s 

Opatovine''. 

  

Vjeran poštovanju narodne svirke, pjesme i plesa, već od prvih dana postojanja, Ansambl je 

polako stvarao cjelovit opus koreografiranih hrvatskih plesova koji je plod rada naših 

istraživača folklorne tradicije diljem Hrvatske. Tako danas Goranovci izvode folklorne 

plesove i pjesme iz cijele Hrvatske i hrvata u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Gradišću. 

 

Ansambl je sa svojim repertoarom sudjelovao na brojnim smotrama folklora u Hrvatskoj, a 

predstavio se Hrvatima i strancima u većini zemalja Europe, zatim u SAD-u, Kini, Kanadi, 

Brazilu, Venezueli, Peruu, Novom Zelandu, Australiji i Izraelu. 

 

Veliko bogatstvo ansambla, kojim se naročito ponosimo, predstavlja i 550 kompleta 

narodnih nošnji iz cijele Hrvatske, dijelom originalnih,a dijelom rekonstruiranih, od kojih se 

neke procjenjuju kao muzejska vrijednost. Ovaj bogati fond plod je, ponovno, dugogodišnjeg 

rada naših istraživača na terenu, gdje su brižljivo birani i otkupljivani dijelovi nošnji, a koje su 

potom generacije Goranovaca čuvale, održavale i obnavljale. 

 

Danas Ansambl djeluje pod vodstvom vrsnih folklornih stručnjaka, a broji oko 80 članova – 

plesača, pjevača, tamburaša – većinom studenata iz cijele Hrvatske. Uistinu možemo reći da 

je ovaj ansambl jedan od najkvalitetnijih ansambala te vrste u Hrvatskoj. Izvrsnost Ansambla 

potvrđuju i brojna nacionalna i internacionalna priznanja i nagrade, iako Goranovcima 

najveće priznanje i radost predstavljaju prilike u kojima mogu pokazati svoju plesnu i 

pjevačku folklornu virtuoznost. 

 



 
 
 
 

 
STUDENTSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO 

"IVAN GORAN KOVAČIĆ" 
 

 

 

 
Studentsko kulturno-umjetničko društvo "IVAN GORAN KOVAČIĆ"; Opatovina 11, 10000 Zagreb 

email: info@igk.hr, web: www.igk.hr, tel: +385 1 48 13 321, mob: +385 98475271 
OIB: 71840467417, IBAN: HR0223600001101351138 

Rad Ansambla prepoznat je u domovini i inozemstvu te potvrđen kroz mnogobrojna 

priznanja i nagrade. Veoma se ponosimo POSEBNOM REKTOROVOM NAGRADOM za 

dvostruki nosač zvuka izdan u godini obilježavanja 60. obljetnice djelovanja Društva, a koji je 

nominiran za nagradu PORIN (2008.) u kategoriji na najbolji album folklorne glazbe.  

 

Dvostruku nominaciju za nagradu PORIN (2010.) zaslužena je nosačem zvuka marijanskih 

hodočasničkih pjesama „O, mila Majko nebeska“ i to u kategoriji za najbolji album duhovne 

glazbe te u kategoriji za najbolju folklornu izvedbu s pjesmom „O, Marijo, bolne duše 

likarjo“. Ansambl je dobitnik i brojnih ZLATNIH PLAKETA osvojenih na raznim smotrama kao 

što su natjecanje hrvatske vokalne tradicijske glazbe na Festivalu pjevačkih zborova u 

Zagrebu, Glazbene svečanosti „Lipanjski zvuci“ u Petrinji, natjecanju zborova u organizaciji 

Narodnog sveučilišta Sesvete te raznih natjecanja tamburaških orkestara. Tamburaški 

orkestar bio je predstavnik Hrvatske na projektu „Licitarsko srce“ u Bruxellesu. Ansambl se 

posebno ponosi i suradnjom s Gradskim kazalištem Komedija u kazališnim predstavama 

glazbene igre „Đerdan“ Jakova Gotovca. Pripremljen je i izveden niz koncerata hrvatskih 

tradicijskih božićnih napjeva „Oj, Betleme, Betleme“.    

U povodu obilježavanja 65. obljetnice rada, Ansamblu je dodijeljena Medalja Grada Zagreba. 

 

 

Vodstvo Ansambla:  

Predsjednik ansambla: Danijel Vukobrat 

Umjetnički voditelj: Dubravko Radić 

Vokalni voditelj: Tomislav Habulin 

Voditelj tamburaškog orkestra: Mario Pleše 

Garderobijer: Anita Huđek 
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