
44. smotra folklornih amatera 
IV. koncert 
Pomladci kulturno umjetničkih društava 
16.10.2022. - KUC Travno, 11:00 sati 
 
1. Hrvatsko seljačko pjevačko društvo Podgorac, Gračani  
Mlađa dječja folklorna skupina 
Dječje pjesme i plesovi Kupinečkog Kraljevca (praizvedba) 
 
Dječaci i djevojčice mlađe folklorne skupine nastupili su u odjeći primjerenoj dobi. Djevojčice u 
košuljicama cjelačam,  a dječaci u rubači i gaćama. Ruho je lijepo pripremljenu za scensku izvedbu te 
je veličina koje odgovaraju stasu djece. Lijepo uređene kose. Korektna i scenski primjerena obuća. 
Orkestar odjeven u nošnju Međimurja kako bi bili odjeveni u skladu s izvedbom starije dječje 
skupine. Svirači su nosili gaće od domaćeg platna, košulje novijeg kroja oko kojih su svezali crvene 
marame te dvije inačice crnih prsluka. Kod sviračica pripaziti kako podsuknja ne bi bile duža od 
suknje te na uređenje kosa. Bez obzira na duljinu kosu pokušati uplesti u jednu ili dvije pletenice.   
 
2. Hrvatsko seljačko pjevačko društvo Podgorac, Gračani 
Starija dječja folklorna skupina 
Pjesme i plesovi Međimurja 
 
I starija dječja folklorna skupina nastupila je u nošnjama primjerenim uzrastu i lokalitetu. Korektno 
usklađeni donji rubovi robača kod plesačica, ali potrebno je pripaziti da podsuknja ne bude duža od 
robače. Uredno i lijepo počešljane kose. Tibetni rupci lijepo povezani. Kod djevojčica dobar izbor 
obuće- visokih cipela na žniranje te crnih šlapa. Plesač uredno odjeven.   
 
3. Kulturno umjetničko društvo Frankopan – Remete 
Mlađa dječja folklorna skupina 
Tko je moje guske krao - pjesme i plesovi Posavine (praizvedba) 
 
Skupina djevojčica nastupila je u posavskim nošnjama dobrih veličina koje su dobro raspoređene 
među djevojčicama. Na međusobnom usklađenju dužina rubača potrebno je još raditi. Ono što je 
najvažnije, a potrebno je popraviti, da ispod rubače djevojčice nose barem jednu podsuknju. Nošnja 
će tada biti u cijelosti ispravno odjevena, vertikalni nabori će bolje stajati i dojam će biti potpuniji. 
Vrlo lijepo uređene kose u dvije pletenice ukrašene su kitnjacima. Svirači i jedna sviračica uredno 
odjeveni u posavsku nošnju.  
 
4. Kulturno umjetničko društvo Frankopan – Remete 
Starija dječja folklorna skupina 
Ražanac 
 
Starija dječja skupina izvela je plesove Ražanca odjevena u odjeću karakterističnu za Dalmaciju u 
periodu poslije drugog svjetskog rata koju posebice vežemo za Ražanac zbog njezine česte scenske 
primjene. S obzirom na dob, kose je prikladnije urediti tako da se pletenice omotaju oko glave u 
vijenac. Smatram da su marame za ovu dob suvišne. Slika je s leđa izvođačica djelovala vrlo skladno 
no naprijed je različita dužina pregača remetila taj sklad. Uskladiti način oblačenja bluze. Čarape je 
potrebno osigurati kako do kraja izvedbe ne bi skliznule. 



5. Kulturno umjetničko društvo Bukovac 
Kombinirana dječja folklorna skupina 
Ajde Ano Polagano - pjesme i plesovi Slavonije (praizvedba) 
 
Kombinirana dječja folklorna skupina, odjevena u slavonske narodne nošnje, nastupila je uz pratnju 
dvaju svirača.  Nošnje su uredno odjevene, primjerene dječjoj dobi te su dobrih veličina. Kod 
djevojčica su korištene dvije vrste pregača: platnene i tkane. Kako bi se postigle ujednačenije slike 
predlažem da ih se preraspodijeli po određenom ključu uvažavajući veličine pregača i visinu 
djevojčica. Sukladno odabranom ruhu kose je potrebno urediti u košarice. Pletenice se prekriže na 
zatiljku i pričvrste ukosnicama. Kod dječaka pripaziti na vezanje gaća. Vezice je potrebno spremiti 
kako ne bi virile ispod ruba košulje. Obuća, osim jednih tenisica, primjerena. Svirači odjeveni u 
prepoznatljivu slavonsku ljetnu nošnju sastavljenu od bijelih gaća i košulje, prsluka i tkanice. 
 
6. Kulturno umjetničko društvo Sesvete 
Starija dječja folklorna skupina 
Mastibrk, kolombrk, natakni mi salandrrrrrk!  
 - dječji pokladni običaji zadušnjaka iz Donje Bebrine, Slavonija 
 
Čestitam! Zadušnjaci ili zagušljivi četvrtak je poseban dan u Donjoj Bebrini koji je rezerviran za dječje 
poklade. Običaj Zadušnjaka živi i danas na terenu, a ovu nedjelju živio je i na sceni KUC-a Travno. 
Pored samog običaja na terenu, ova izvedba je još jedan doprinos očuvanju i popularizaciji ovog 
zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra. Izbor pokladnih likova, odabir narodnih nošnji, 
odijevanje, uređenje oglavlja, oprema izvođača rekvizitima, … izvrstan su rezultat promišljenog, 
predanog, sveobuhvatnog i sustavnog rada na oblačenju jedne folklorne, i ne samo dječje, skupine. 
Bravo!  
 

Tomislav Brekalo 
31.10.2022. 

 


