Poštovani,
vratili smo se s Međunarodnog festivala prepuni dojmova pa smo bili slobodni podijeliti s Vama. Šaljemo kratak
tekst i nekoliko fotografija te link na kojem ima još puno fotografija ako Vas bude zanimalo.

Hrvatski KUD plesom osvojio Bugarsku
Hrvatski folkloraši iz KUD-a Vrhovje župe Dubranec, ovih su dana uspješno nastupili na međunarodnoj
smotri folklora u Bugarskoj "International Folk Dance Festival Varna
Slaveći svoj 15. rođendan, Kulturno umjetničko društvo „Vrhovje župe Dubranec“, ovih je dana sudjelovalo na 11.
međunarodnom folklornom festivalu "Varna 2016." te na 4. međunarodnom folklornom druženju u Vetrini, također u
Bugarskoj. Među 20 skupina iz 10 europskih zemalja (Poljska, Rumunjska, Bugarska, Turska, Srbija , Bosna i Hercegovina,
Ukrajina, Estonija, Slovačka i Hrvatska), KUD Vrhovje bilo je jedino kulturno umjetničko društvo koje je plesom branilo
hrvatske boje. Članovi KUD-a pritom su izveli Dječje igre Turopolja, Pjesme i plesove Ražanca te Pjesme i plesove Lučelnice –
„dubranjske fare“. Organizator festivala na kraju je istaknuo da je upravo KUD Vrhovje - jedna od "najautentičnijih skupina
cijeloga festivala".
Osim pjesmama, plesovima i nošnjama, članovi Društva su u druženju s građanima, turistima i ostalim sudionicima festivala
iskoristili svaki trenutak za promociju Zagreba i Hrvatske, darivajući im licitarska srca grada Zagreba te mirise hrvatske obale
kroz suvenire s lavandom i brošure s prirodnim ljepotama. Poput pravih zvijezda, lijepe i ponosne folklorašice i
folkloraši KUD-a Vrhovje cijelo su se vrijeme strpljivo i fotografirali sa svim zainteresiranim posjetiteljima.
Nakon osmodnevnog sadržajnog putovanja i gostovanja, vratili su se svojim domovima spoznavši veliku istinu: treba u
svemu vrijednome uživati i pritom učiti: tuđe poštivati, a svojim se ponositi. Folklorne baštine u tome doista nemaju
granica.
Kulturno umjetničko društvo Vrhovje župe Dubranec osnovano je 2001. godine. Od tada neprekidno djeluje na području
cijele župe koja zahvaća područje grada Velike Gorice, Općine Pisarovine i grada Zagreba. Sjedište je Društva u Donjem
Dragonošcu. Od osnutka do danas Društvo je imalo oko 300 nastupa diljem Lijepe Naše i po inozemstvu. U ovoj godini
obilježavaju 15. rođendan svoga Vrhovja, pa su u povodu toga i prihvatili poziv na dva bugarska festivala.

