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Stručno izvješće o nastupu dječjih folklornih družina na 44. Smotri folklornih amatera Grada Zagreba, 

održanoj 9.10.2022. u 19.00 u KUC Travno 

 

PLES I KOREOGRAFIJA 

 

 

Program je započeo u 19.03 i trajao je približno 40 minuta. Predstavile su se četiri folklorne udruge, a izvedeno je 

šest folklornih koreografija. Sudjelovalo je 90 djevojčica, 11 dječaka i 25 tamburaša. Ukupno 126 izvođača. 

Stručna komisija je bila smještena još uvijek u 4. redu i nije u potpunosti vizualno mogla pratiti program. Gledalište 

je bilo ispunjeno i publika nije izlazila za vrijeme programa iz gledališta. Sve izvođače su nagradili burnim 

pljeskom. Konferansa informativna i sadržajna. Pljesak za publiku. Ovo izvješće ima isključivo za cilj procijeniti 

i vrednovati stvaralaštvo voditelja i koreografa dok sva djeca sudionici zaslužuje sve pohvale i podršku.  

 

 

1. Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Prigorec, Markuševec 

Mlađa dječja folklorna skupina 

 Cin can cvrgudan - pjesme i plesovi Međimurja za dječji uzrast 

 Autor koreografije: Ivan Mihovec 

 Voditelj skupine: Ivan Mihovec 

voditelj dječjeg folklora (prema kriterijima HDFKiV) 

 Autor glazbene obrade: Ivan Patalen 

 Voditelji glazbenog sastava: Ivan Patalen i Tomislav Mihovec 

 Voditelj pjevanja: Ivan Mihovec 

 Garderobijerke: Dubravka Mrzljak i Ankica Habazin 

Gledali smo međimurski dječji folklor, pravi, bez plesa i to je osiguralo uspješnost ove izvedbe. Djeca su bila 

organizirana na sceni i izrazito vesela te su tako donijela onu željenu dječju atmosferu. Koreografija je bila 

osmišljena  uz dobru postavljenu dinamiku scenskih aktivnosti. Program je izvodilo 21 djevojčica, 3 dječaka i 5 

tamburaša. 

2. Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Prigorec, Markuševec 

Starija dječja folklorna skupina 

 Žena idena gosti - pjesme i plesovi Međimurja za stariji dječji uzrast 

 Autor koreografije: Dejan Pilatuš 

 Voditelj skupine: Ivan Mihovec 

voditelj dječjeg folklora (prema kriterijima HDFKiV) 

 Autor glazbene obrade: Marijan Makar 

 Voditelj glazbenog sastava: Tomislav Mihovec 

 Voditelj pjevanja: Mario Pavlić 

 Garderobijerke: Dubravka Mrzljak i Ankica Habazin 

Kad ti se učini scenski prikaz kratkog trajanja onda pretpostavljaš kako je bilo interesantno. To se potvrdilo i u 

ovoj izvedbi. Koreografski crtež u skladu s izvornim predlošcima, ujednačena izvedba ali treba više pozornosti 

posvetiti međimurskom stilu plesa. Posebno u izvedbi plesa Idete nam japa dimo.   

Program je izvodilo 16 djevojčica. 

 

3. Kulturno umjetničko društvo Sijač, Lučko 

Mlađa dječja folklorna skupina 

 Sad ću pjevat što istina nije 

igre pjesme i plesovi Brodskog posavlja (praizvedba) 

 Autorica koreografije: Iva Petrović 

 Voditeljica skupine: Iva Petrović 

 Autor glazbene obrade: Nikola Biondić 

 Voditeljica glazbenog sastava: Ana Matijević 

 Voditeljica pjevanja: Iva Petrović 

 Garderobijerke: Iva Petrović i Darinka Radosavljević 

Dječji folklor djeci. Ovom prilikom ponovo potpuno opravdano. Rugalice, brojalice i dječje pjesmice protkane s 

igrom i različitim improvizacijama. Uspješan nastup jedino treba više pozornosti posvetiti dikciji i glasnoći 



izgovaranja govorkalica te djecu u tim trenucima okrenuti prema publici. Ispravna pedagoški pristup, a vjerujem 

da će s malo više scenskog iskustva djeca postići scensku uigranost i  kompaktnosti. 

Program izvodilo 13 djevojčica , 3 dječaka i 5 tamburaša 

4. Kulturno umjetničko društvo Sijač, Lučko 

Starija dječja folklorna skupina 

 Igrala se dičica 

pjesme i plesovi Jezera (praizvedba) 

 Autor koreografije: Nenad Milin 

 Voditeljica skupine: Iva Petrović 

 Autor glazbene obrade: Nenad Milin 

 Voditeljica glazbenog sastava: Ana Matijević 

 Voditeljica pjevanja: Iva Petrović 

 Garderobijerke: Iva Petrović i Darinka Radosavljević 

Što kazati kad koreografiju plesova iz jezera s otoka Murtera postavlja Nenad Milin. Radi se o vjerodostojnim 

etnkoreološkim predlošcima koje su djevojčice vrlo uspješno prezentirale. U plesu polka pljeskavica trokoračni 

koraka treba ujednačiti kao i zibanje u polki. U svakom slučaju osjetili smo atmosferu Mediterana, a to je 

najvažnije.   

Program je izvelo 16 djevojčica. 

5. Kulturno umjetničko društvo Klas, Podsused 

Kombinirana dječja folklorna skupina 

 Evo sam ti ja, ljubav prava 

pjesme, igre i plesovi Međimurja (praizvedba) 

 Autorica koreografije: Marina Bičanić 

 Voditeljica skupine: Marina Bičanić 

 Autor glazbene obrade: Mislav Čulo 

 Voditelj glazbenog sastava: Mislav Čulo 

 Voditeljica pjevanja: Marina Bičanić 

 Garderobijerke: Renata Čulo i Željka Gliha 

Relativno mali broj izvođača ali to se nije zamjećivalo. Bilo su lijepo raspoređeni na sceni i znalački se kretali u 

prostoru. Plesovi su izvedeno u skladu izvornim predlošcima ali neke detalje valja popraviti. Šetano kolo Pod 

narančom treba pokretnije izvoditi , a u plesu Klinček stoji pod oblokom izostao je očekivan čardaš stil. Ali zato 

je lijepo zamišljen kraj izvedbe gdje je dječak djevojci na „filmski“ način darovao cvijet i svi u veselju izašli sa 

scene. Zanimljiva scenska dosjetka. 

Program izvodilo 7 djevojčica 1 dječak i  6 tamburaša. 

6. Kulturno prosvjetno društvo Sveta Klara 

Kombinirana dječja folklorna skupina 

 Škatule,batule - dječje igre, pjesme i plesovi Kaštela 

 Autori koreografije: Nikola Kapetanović i Antun Božić 

 Autori glazbene obrade: Srećko Rakela i Antun Božić 

 Voditelj skupine: Antun Božić 

voditelj dječjeg folklora (prema kriterijima HDFKiV) 

 Voditeljica glazbenog sastava: Klara Šimičić 

 Voditelj pjevanja: Antun Božić 

 Garderobijeri: Nevenka Horvat i Nikola Kapetanović 

Profinjeno, uzvišeno i elegantno kako i dolikuje mediteranskom folkloru. Izvedba je odisala „mirisom mora“ i 

što je najvažnije dječjom atmosferom. Plesovi  su izvedeno ujednačeno i točno. Mala djeca na krugu, a starija u 

plesnim  parovima. Pedagoški ispravno i vrlo scenično.  

Sudjelovalo je 13 djevojčica,  4 dječaka i 9 svirača. 


