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1. KUD Orač, Demerje 
-mlađa dječja folklorna skupina      
Mi smo djeca vesela– dječje igre plesovi i pjesme iz Slavonije    
             

Sedam je tamburaša solidno izvelo svoj dio programa, ali su tonaliteti bili preniski. Djeca 
su dobro pjevala, unatoč preniskoj intonaciji, a u Mati su dali sve od sebe; glasno, živo, 
na sve višoj intonaciji. Provjeriti, molim, melodiju Nebeskog, jer mi se čini da prvi dio 
pripada drugom  plesu (podravskom). 

     
 
2. KUD Prepuštovec 
-kombinirana dječja folklorna skupina    
Došla sam vam japa, dimo – dječje pjesme i plesovi iz Međimurja 

 
Potrebno je više pažnje (vremena) posvetiti pjevanju. Pri tom treba uskladiti tonalitete i 
tempa. 

 
 

3. KUD Prigorski zdenec 
-mlađa dječja folklorna skupina 
Jurjrvski običaji – pjesme i plesovi Turopolja 

 
Ulazna pjesma izvedena nesigurno. Uz pratnju tambura pjesma puno bolja. Molim, 
provjeriti harmonizaciju Gorice i Sv. Juraja ili se u izvedbi dogodilo nešto nepredviđeno 
(dur akordi umjesto mol akorada). 

 
 

4. KUD Sijač, Lučko 
-kombinirana dječja folklorna skupina      
Pačići – dječje igre, pjesme i plesovi Baranje   

 
Potrebno je više vremena posvetiti pjevanju. Tamburaši solidni, ali stilski neujednačeni. 
Voditelj tamburaša sigurno zna što sve treba dotjerati da bi svirka zvučala kako treba. 

 
 

5. KUD Kupinečki Kraljevec 
-mlađa dječja folklorna skupina 
Graca plava– pjesme i plesovi Međimurja 

 
Najprije pohvala za dječji instrumentarij. I kad su već na pozornici onda svakako trebaju 
sudjelovati u točnoj, ritmičkoj izvedbi. Pjesma nesigurna i zato predlažem barem jedno 
melodijsko glazbalo koje će djecu sigurno voditi i podržavati u pjesmi. 

 



6. KUD Frankopan, Remete 
-kombinirana dječja folklorna skupina 
Mi smo djeca vesela – pjesme i plesovi Slavonije 

 
Pravi primjer kako se s djecom može napraviti nešto dobro. Djeca dobro pjevaju, orkestar 
solidan, obrade funkcionalne, tonaliteti prilagođeni. Onaj krivi ton u Mi smo seke smo 
riješili. 

 
 
7. FA Vrapčanci 
-kombinirana dječja folklorna skupina 
Žive žabe preko grabe – dječje igre i pjesme sela Miklouš, Moslavina 

 
Živa i vesela izvedba. Samo tri tamburaša su uspješno pratila razigranu djecu. Pjesma 
dobra. 

 
 

8. KUD Mladost, Odra 
-mlađa dječja folklorna skupina 
Dječje igre iz Međimurja 

 
Osamnaest je djevojčica glasno (na trenutke preglasno) izvelo dobro poznate dječje 
napjeve Međimurja. Možda nedostaje barem jedno melodijsko glazbalo koje bi ih držalo 
u čvrstoj intonaciji!? 

 
 
9. KUD Mladost, Odra 
-starija dječja folklorna skupina 
Pjesme i plesovi Hrvatskog Zagorja 

 
Čovjek uči dok je živ! I čuje svaki puta nešto novo. I kad pomislim da sam od Zagorja 
čuo sve, evo još jedne verzije oberštajera. 
Baš me zanima od kuda je to!? Pjesma uredna, intonativno točna (preglasna u Žena išla). 
Tamburaši solidni, ali nesigurni u prelazima na novu pjesmu (ples). 

 
 

10. ZFA dr. Ivana Ivančana 
-kombinirana dječja folklorna skupina 
Dvoje milih, dvoje dragih 

 
I šećer na kraju! Pjesma odlična, ali bih ipak htio stariju djecu čuti pjevati dvoglasno 
(Hopa, cupa i Kalendari). Orkestar sjajan, ali, molim, bez puno pretjerivanja na basu. 

 
 

 
Dražen Varga 

 
 
 
                


