
 
 
38. smotra folklornih amatera grada Zagreba 
V. koncert 
KD Vatroslav Lisinski, 16.svibnja, 2015. 
 
 
 
 

1. KUD Preslica 
-mlađa dječja folklorna skupina      

         Vrapček se je ženil– dječje igre s pjevanjem iz Međimurja    
             
         Vjerujem da bi sve bolje ispalo da je ansambl nastupio malo kasnije, jer  su   
          se djeca raspjevala tek pri kraju izvedbe. Suza, Suzena izvedena  presporo,                                           
          a u Drotičku se dogodila neobična zamjena glavnog lika (djevojčica     
          umjesto dečkića). Tamburaši solidni, obrade funkcionalne, ali ipak  
          nedostoje malo više energije. 
               

2. KUD Sesvete 
-mlađa dječja folklorna skupina    
Sad ću pjevat' – dječje igre i pjesme iz Slavonije 
 
         Sjajna izvedba. Brojalice i napjevi čisto i točno intonirani. Pohvala 
za dvije djevojčice na početku (Ja sam mala ruža).Sjajna ideja uvesti u 
izvedbu samicu, jedinku (sviralu) i riflje. Ogledni primjer kako se može 
napraviti nešto dobro i bez tambura. 
 

3. HSPD Sljeme, Šestine 
-mlađa dječja folklorna družina 

Falila se Jagica – pjesme i plesovi Međimurja (praizvedba) 
 
         Ne ulazeći u primjerenost, tj. izbor plesova i napjeva, ipak moram 
prigovoriti neprilagođenim tonalitetima, jer ovakve pjesme mogu dobro 
izvesti pjevači koji imaju i visine i dubine. Tamburaši brojni, solidni. 
 
 
 
 
 



 
 

4. HSPD  Sljeme, Šestine 
-starija dječja folklorna skupina      
Pasel sem, pasel – dječje pjesme i plesovi Hrvatskog Zagorja   
 
Neuspio pokušaj višeglasnog pjevanja naslovne pjesme Pasel sem, pasel. 
Solidni tamburaši sigurno ne snose odgovornost zbog pogrešno odabranih 
tempa. O detaljima smo pričali nakon izvedbe. 
 

5. HKPD Bosiljak, Čučerje 
-kmlađa dječja folklorna skupina 
Grij, grij sončece – pjesme i plesovi Zagrebačkog prigorja 
 
                Mali su tamburaši ovu izvedbu učinili dopadljivom. Djeca 
pjevaju dobro, brojalice i rugalica izvedeni onako kako to djeca najbolje 
mogu. Rašpi ipak ovdje nije mjesto! 
 

6. HKPD Bosiljak, Čučerje 
-kombinirana dječja folklorna skupina 
Mala Podravina – pjesme i plesovi Podravine 
 
               Dopadljiva i zanimljiva izvedba. Možda i zbog violine!? Djeca 
solidno izvode igre i napjeve. Vjerujem da bi bilo bolje da su i tonaliteti 
pogođeni (Žena išla, Kvocaj). 
 
 

 
7. KUD Orač, Mala Mlaka 

-mlađa dječja folklorna skupina 
Lepa Mara kolo vodi – dječje igre i plesovi Turopolja 
 
                Stariji su tamburaši dobro popratili izvedbu malih plesača. Šteta 
što je sve trajalo prekratko. 
 

8. HKUD Prigorec, Markuševec 
-mlađa dječja folklorna skupina 
Šečem, šečem drotičko – pjesme i plesovi Međimurja (praizvedba) 
 
                 I neka mi nitko nikada ne kaže da mala, jako mala djeca ne 
mogu nešto izvesti vrhunski. Sve je napravljeno dobro osim naslovne 
pjesme u neobičnoj kombinaciji s tri špenglara, koji uopće nisu pjevali, a 
ostali su bili glasni, preglasni. 



 
9. HKUD Prigorec, Markuševec 

-starija dječja folklorna skupina 
Prigorska svadba (praizvedba) 
 
               Brojni izvođači (35) prikazali su prigorsku svadbu, kod koje 
ipak nisam shvatio da li se radi o igri ili stvarnom prikazu. Govornih 
dijelova malo previše, pjesma uredna (zašto ne i dvoglasna? – Sukačko). 
Svirka mladih tamburaša solidna, ali bez žara. Možda bi i obrade trebale 
biti jednostavnije, čak i komične, ako se radi o zafrkanciji.  
 
 
                                                                       Dražen Varga 
 
 
 
                


