ZAJEDNICA FOLKLORNOG AMATERIZMA
GRADA ZAGREBA - ZAFAZ
10000 ZAGREB, Maksimirska 51a/I kat
Zagreb,22. svibanj 2017.godine
Na temelju članka 27. Statuta Zajednice folklornog amaterizma Grada Zagreba
sazivam 19. (35.) sjednicu Upravnog odbora ZAFAZ-a.
Sjednica će se održati
u ponedjeljak, 29. svibnja 2017. u 17:00 sati
Zagreb, Maksimirska 51a/I kat
Predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:
1. Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017.godinu – pozicija
kulturno-umjetnički amaterizam – folklorni amaterizam;
2. Jednokratna potpora ZAFAZ-u iz pričuve gradonačelnika u travnju 2017. jačanje kapaciteta udruga folklornog amaterizma i obljetnice članica u
2017.godini;
3. GUUIMG – novi ugovor o korištenju prostora u Maksimirskoj 51a;
4. Osvrt na rad Zajednice i realizaciju programa u razdoblju siječanj-svibanj
2017.godine
- Zimska škola folklora – Panonsko područje (HMI, Koprivnica, 03.-12.01.)
- Škola folklornog pjevanja (Češka beseda, 21.01.-06.05.; ZI 10.06.)
- Škola za voditelje dječjih folklornih skupina – Djeca u proljetno-ljetnim
običajima (ETHNO, OŠ Grigora Viteza, 04.03.)
- Zakonitosti planiranja i programiranja plesnog treninga – jednodnevni
seminar ZAFAZ-a – voditelj prof.Oreb (Češka beseda, 08.04.)
- 40.smotra folklornih amatera grada Zagreba (23.04.-11.06.)
- 01.svibanj u parku Maksimir (01.05.)
- Proljetni susreti u Novom Zagrebu (12/14.05.)
- Dan grada Zagreba (31.05.)
5. Plan i program rada Zajednice za razdoblje lipanj - rujan 2017.godine
- 4. Natjecanje glazbenih sastava ZAFAZ-a (MD KDVL 09.06.)
- 2. Natjecanje dječjih glazbenih sastava ZAFAZ-a (MD KDVL 09.06.)
- Ljeto u Zagrebu – program Baština (10/16.07.)
- Ljetna škola folklora – Alpsko područje (HMI, Zadar, 02.08.-11.08.)
- Zavjetno hodočašće u Mariju Bistricu (10.09.)
6. Informacije, pitanja, prijedlozi
- ZAMP – ugovor za 2017.godinu
- KUD Veseli Posavljaci Bijelo Brdo – dopis zamolbe
- koncert FA Lado u Areni 03.06.2017.
- Županijska smotra Otočac, 23.06.2017.
- Dunav svome gradu, Vukovar 24.06.2017.
- Dječji festival Kutina (13.10.-15.10.)
- seminar za voditelje dječjih fol.skupina - pedagoška grupa predmeta
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Drago Topolovec, v.r.

