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Kulturno umjetničko društvo Dubrava 
Vokalna skupina 

Šetala Marica, tradicionalno 
Zbirajte mi majko škrinjicu, tradicionalno 
Golubica bijela, tradicionalno 

Voditelj/ica skupine: Josip Zenko 
 
Posavska crvena nošnja. Sve pjevačice imaju poculice na glavama. Bilo bi lijepo da je prebačena 
koja peč preko poculica. Neke nošnje nisu izglačane. Donji rub nije ravan, jedna nošnja visi i 
neuredna je. Jedan muški pjevač je uredan.  

 

Folklorna izvorna skupina Remete 
Folklorna skupina 

Međimurje kak si lepo - pjesme i plesovi Međimurja 

Autor/ica koreografije: Morena Kovač 
Autor/ica glazbene obrade: Renato Pačelat 
Voditelj/ica skupine: Morena Kovač 
Voditelj/ica glazbenog sastava: Renato Pačelat 
Voditelj/ica pjevanja: Morena Kovač 
Garderobijeri: Vesnica Komerlin 
 
Muški imaju košulje obučene naopako. Nošnje su zgužvane, gaće vani iz čizama. 
Kod plesačica nema ukrasnih trakica na rukavima, nekoliko podsuknji neuredno visi, kao i četiri 
fertuna. Donji rub nije ravan. 
 

Kulturno umjetničko društvo Oporovec 
Folklorna skupina 

Pjesme i plesovi Moslavine (praizvedba) 

Autor/ica koreografije: Srećko Žmalec 
Autor/ica glazbene obrade: Mario Tuđina 
Voditelj/ica skupine: Srećko Žmalec 
Voditelj/ica glazbenog sastava: Mario Tuđina 
Voditelj/ica pjevanja: Srećko Žmalec 
Garderobijeri: Anđela Pajazetović i Božica Vuradin 
 
Nakon dileme oko vrlo posavske nošnje i Moslavine u naslovu točke, dilema je riješena. Bilo bi 
dobro u naslov staviti pojam Kloštar Ivanić, ako se koreografija odnosi na taj kraj. Tada su halbice i 
crvene nošnje u redu.  
Donji rub nije bio ravan, ostalo u redu. 

 

Kulturno umjetničko društvo Vedar osmijeh 
Folklorna skupina 

Plesovi bunjevačkih Hrvata (praizvedba) 

Autor/ica koreografije: Eduard Ban 
Autor/ica glazbene obrade: Božidar Ugrina 
Voditelj/ica skupine: Eduard Ban - stručni voditelj (prema kriterijima HDFKiV) 
Voditelj/ica glazbenog sastava: Silvija Mužak 
Voditelj/ica pjevanja: Silvija Mužak 
Garderobijeri: Zorica Požgaj, Božica Lončarić i Vlado Sertić 
 
Muški plesači su vrlo uredni.Sve u redu. 
Plesačice imaju lijepe rekonstrukcije bunjevačkih nošnji, s oglavljima. Jedna naranđasta suknja 
odskače u cijeloj slici i trebalo bi ju zamijeniti.(Ne utječe na ocjenu). Drugo je lijepo i u redu. 
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Kulturno umjetničko društvo Preslica 
Folklorna skupina 

Kak i svaki dan - pjesme i plesovi Blata i okolice (praizvedba) 

Autor/ica koreografije: Iva Cvetko 
Autor/ica glazbene obrade: Nikola Tuškan 
Voditelj/ica skupine: Iva Cvetko - stručna voditeljica, koreograf (prema kriterijima HDFKiV) 
Voditelj/ica glazbenog sastava: Nikola Tuškan 
Voditelj/ica pjevanja: Iva Cvetko 
 
Tamburaši s podgutnicama, uredni. Sve je dobro. 
Plesačice s lijepim prsnim nakitom. Crvene kuglice oko vrata bilo bi bolje zamijeniti kopijom đunđa. 
Sve uredno.  

 

Kulturno umjetničko društvo Dragutin Domjanić, Vugrovec 
Folklorna skupina 

Sesvetsko prigorje 

Autor/ica koreografije: Branimir Milas 
Autor/ica glazbene obrade: Mario Pleše 
Voditelj/ica skupine: Branimir Milas - stručni voditelj (prema kriterijima HDFKiV) 
Voditelj/ica glazbenog sastava: Mario Pleše 
Voditelj/ica pjevanja: Viktor Brezak 
Garderobijeri: Slavica Židak 

 
Lijepa kombinacija  raznolikih nošnji po vrstama. Jedino je problematično to da se nema što 
napisati, jer je sve kako treba. Posebno me se dojmio ukras na šeširu. 

 

 

Kulturno umjetničko društvo Vrapčanci 
Folklorna skupina 

Dekle su se spominale - pjesme i plesovi Zagorja (praizvedba) 

Autor/ica koreografije: Josip Živković 
Autor/ica glazbene obrade: Josip Živković i Mario Tuđina 
Voditelj/ica skupine: Josip Živković - koreograf, stručni voditelj (prema kriterijima HDFKiV) 
Voditelj/ica glazbenog sastava: Dražen Šoić 
Voditelj/ica pjevanja: Josip Živković 
Garderobijeri: Marijana Bencek 
Uvježbali: Marina Orešković i Josip Živković 
 
Jednostavna zagorska nošnja lijepo je kombinirana opasačima i lajbekima, raznobojnim maramama 
na glavi. Plesačice imaju i vratni nakit, što se u zagorskim nošnjama često zapostavlja. 
Muški su uredni, osim onog opasača koji leprša po prostoru. Stari plesači morali bi znati obuči 
nošnju.  

 

Folklorni ansambl Etno klub Zagreb 
Folklorna skupina 

Slavonska žetva (praizvedba) 

Autor/ica koreografije: Ivan Goran Matoš 
Autor/ica glazbene obrade: Ivan Goran Matoš 
Voditelj/ica skupine: Ivan Goran Matoš - umjetnički voditelj (prema kriterijima HDFKiV) 
Voditelj/ica glazbenog sastava: Ivan Goran Matoš 
Voditelj/ica pjevanja: Ivan Goran Matoš 
Garderobijeri: Lidija Božović i Damir Globan 

 
Jedna košara ne valja, nije tradicijska. Lijepo obučena radna nošnja, rijetko viđena na zagrebačkoj 
sceni. Sve uredno i kako treba. 

 
 
 
 


