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SUDIONICI 

 

Ansambl "Zabok" – Zabok 

Kulturno-umjetničko društvo Đurmanec – Đurmanec 

Kulturno umjetničko društvo Laz, Laz 

Kulturno umjetničko društvo Lobor, Lobor 

Kulturno umjetničko društvo Lovro Ježek - Marija Bistrica 

Kulturno umjetničko društvo Ljudevit Gaj - Mače 

Kulturno-umjetničko društvo Pregrada – Pregrada 

Kulturno-umjetničko društvo „Sveti Križ Začretje“- Sveti Križ Začretje 

Kulturno umjetničko društvo "Zlatko Baloković" Krapinske Toplice – Krapinske Toplice 

 

 

 



PROGRAM 

1. KUD „Laz“ - Laz 
„IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI“, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 
Koreografija: Ivan Mihovec 
Glazbena obrada: prof. Tatijana Lenart 
 
 

2. Ansambl „Zabok“ – Zabok 
„KOLOVOĐO DIKO NAŠA“, pjesme i plesovi Boke Kotorske 
Koreografija: Andrija Ivančan 
Glazbena obrada: Marijan Makar 

 

3. KUD „Pregrada“ – Pregrada 
„TRI KORAKA SIM, TRI KORAKA TAM“, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 
Koreografija: Marija Klasić 
Glazbena obrada: Franjo Kaučić 

 

4. KUD „Ljudevit Gaj“ - Mače 
„MALO MEĐIMURJE, ŠEJ, TAK SI V LEPOM CVETJU“, pjesme i plesovi 
Međimurja 
Koreografija: Tomislav Mataić 
Glazbena obrada: Robert Mihovilić, Zoran Jakunić, Danijel Rožanković 

 

5. KUD „Lobor“ - Lobor 
„IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI“, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 
Koreografija: Katarina Sente 
Glazbena obrada: Nikola Šrajbek 
 
 

6. KUD „Lovro Ježek“ - Marija Bistrica 
„DEVOJČICA VODU GAZI“, pjesme i plesovi Moslavine 
Koreografija: Alen Šušković 
Glazbena obrada: Damir Mihovec 

 

7. KUD „Zlatko Baloković“ Krapinske Toplice - Krapinske Toplice 
„JA SE BUM TEBI SMEJAL“, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 
Koreografija: Gordana Kapelac 
Glazbena obrada: Mihael Križančić 
 

  



8. KUD „Sveti Križ Začretje“ - Sveti Križ Začretje 
„PJEVAJ DIKO NEK SVA SELA ZNAJU“, pjesme i plesovi okolice Pečuha 
(Baranja) 
Koreografija: Almir Bilalić 
Glazbena obrada: Danijel Rožanković 

 

9. Ansambl „Zabok“ – Zabok 
„BISTRANJSKI PLESOVI“, Hrvatsko zagorje 
Koreografija: Senka Jurina 
Glazbena obrada: Zdravko Završki 

 

10. KUD „Đurmanec“ - Đurmanec 
„ZGINULA JE PIKUŠA“, pjesme i plesovi Međimurja 
Koreografija: Kristina Benko Markovica 
Glazbena obrada: Siniša Miklaužić 

 

11. KUD „Ljudevit Gaj“ - Mače 
„TIČEK NAM POPEVA“, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja (Bistra) 
Koreografija: Matej Gluščić 
Glazbena obrada: Danijel Rožanković 

 

12. Ansambl „Zabok“ – Zabok 
„KOSIDBA“, scenski prikaz običaja, Hrvatsko zagorje - veteranska skupina 
Scenska obrada običaja košnje - obrada: Senka Jurina 
Glazbena obrada: Zdravko Završki 

  



KUD „Laz“ - Laz 

KUD „Laz“ osnovano je 14. kolovoza 2004. Osnivanjem KUD-a željeli smo da mladi kroz 
ovakav vid druženja i edukacije upoznaju kulturnu baštinu naše domovine. Glavne smjernice 
rada društva su: upoznavanje, njegovanje i promicanje kulturne baštine hrvatskog naroda te 
njegovanje narodnih običaja, narodnih nošnji i glazbenog stvaralaštva, a posebice Hrvatskog 
zagorja.  

Kroz godinu KUD organizira tradicionalnu manifestaciju pod nazivom „Dani folklora i zabave  
Laz“ na kojoj sudjeluje velik broj izvođača s područja cijele Hrvatske kroz tri dana 
održavanja. Isto tako, tradicionalno KUD organizira i „Božićni koncert“. Društvo broji 
sedamdeset stalnih članova, a djeluje u četiri sekcije: folklorna, dječja folklorna sekcija, 
tamburaška sekcija i zbor (povremeno). Osim odaziva na humanitarne koncerte, KUD se 
odaziva i na pozive za sudjelovanjem na raznim manifestacijama i festivalima diljem 
Hrvatske kao i na putovanja i nastupe u inozemstvu i to u Sloveniji, Mađarskoj, Slovačkoj, 
Njemačkoj, Francuskoj….. 

U svojoj riznici društvo ima velik broj nagrada koje su kroz djelovanje dobile skoro sve 
sekcije na pojedinim smotrama ili natjecanjima. Na to smo posebice ponosni i nadamo se da 
će se takva praksa nastaviti i u budućnosti. 

 

„IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI“, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 

 

 

Autor-ica koreografije Ivan Mihovec 
Autor-ica glazbene obrade prof. Tatjana Lenart 
Voditelj-ica skupine Ivan Mihovec 
Voditelj-ica glazbenog sastava prof. Tatjana Lenart 
Voditeljica-ica pjevanja Ivan Mihovec 
Garderobijer-ka Ivanka Šagud 
 

 

 

 

 

 

 

 

kud_laz@yahoo.com 

  



Ansambl „Zabok“ – Zabok 

Ansambl Zabok osnovan je 1958. godine otkada u kontinuitetu njeguje folklornu djelatnost. 
Trenutno okuplja oko 120 članova u tri dobne skupine: dječjoj, mlađoj i veteranskoj. Svojom 
programskom orijentacijom koja se temelji na folklornoj baštini Hrvatskog zagorja, te 
izvedbom djela renomiranih hrvatskih folklornih stvaratelja spada među najoriginalnije i 
najuspješnije folklorne Ansamble u Hrvatskoj. Kroz projekte vezane uz tradicijsku kulturu, 
Ansambl Zabok, godišnje educira preko 1200 mladih i djece. Najuspješniji je ansambl u 
Hrvatskoj u predstavljanju narodnih plesova u izvođenju plesnih parova. 2013. godine 
Ansambl mladih postao je nositeljem Certifikata vrsnoće za scensko izvođenje hrvatske 
folklorne umjetnosti, a 2018. Veterani Ansambla Zabok zadovoljili su kriterije za dodjelu 
Certifikata vrsnoće za scensko izvođenje izvornog folklora. Posebnu pažnju Ansambl 
posvećuje edukacijama folklornih voditelja, razvijanju folklorne tamburaške glazbe i očuvanju 
narodnih nošnji zagorja. 
Ansambl redovito sudjeluje na priredbama i manifestacijama koje provodi KŽZ  u županiji i 
izvan nje, redoviti je sudionik Festivala folklorne koreografije u organizaciji HDFKIV, te 
ostalim folklornim manifestacijama diljem Hrvatske, a najmanje dva puta godišnje izvan 
Hrvatske. 
 
 

„KOLOVOĐO DIKO NAŠA“, Boka Kotorska 

Autor-ica koreografije Andrija Ivančan 
Autor-ica glazbene obrade Marijan Makar 
Voditelj-ica skupine Senka Jurina, prema voditeljskom statusu – 

umjetnički voditelj - selektor 
Voditelj-ica glazbenog sastava Petar Varga 
Voditeljica-ica pjevanja Petra Vukić 
Garderobijer-ka Jelena Belanović, Anamarija Skušić, Dario 

Tomek, Petar Deak, Marina i Željko Šegina 
 
 
 
„BISTRANJSKI PLESOVI“, Hrvatsko zagorje 
 
Autor-ica koreografije Senka Jurina 
Autor-ica glazbene obrade Zdravko Završki 
Voditelj-ica skupine Senka Jurina, prema voditeljskom statusu – 

umjetnički voditelj - selektor 
Voditelj-ica glazbenog sastava Petar Varga 
Voditeljica-ica pjevanja Petra Vukić 
Garderobijer-ka Jelena Belanović, Anamarija Skušić, Dario 

Tomek, Petar Deak, Marina i Željko Šegina 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
„KOSIDBA“, scenski prikaz običaja, Hrvatsko zagorje - veteranska skupina 
 
 
Autor-ica koreografije Scenska obrada običaja košnje, obrada Senka 

Jurina 
Autor-ica glazbene obrade  
Voditelj-ica skupine Senka Jurina, prema voditeljskom statusu – 

umjetnički voditelj - selektor 
Voditelj-ica glazbenog sastava Zdravko Završki 
Voditeljica-ica pjevanja  
Garderobijer-ka Marina i Željko Šegina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



senkajurina2@gmail.com 

 

KUD „Pregrada“ – Pregrada 

Kulturno umjetničko društvo „Pregrada“ djeluje od 1981. godine. Iako je odmah po osnivanju 
osnovana folklorna sekcija i bilježila brojne uspješne rezultate, u protekle dvije godine je 
zabilježila odlazak članova uglavnom zbog starosti i zdravstvenih problema. Danas se 
predstavlja ekipa koja se počela okupljati prije godinu dana, ali dolazak dijela članstva 
dogodio se u veljači 2019. Iako nemaju dugi plesački staž oni će koreografijom „Tri koraka 
sim, tri koraka tam“ pokazati što su naučili u tako kratkom vremenu.  
 
 
 

„TRI KORAKA SIM, TRI KORAKA TAM“, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 
 

Autor-ica koreografije Marija Klasić 
Autor-ica glazbene obrade Franjo Kaučić 
Voditelj-ica skupine Marija Klasić, prema voditeljskom statusu – 

voditeljica dječjeg folklora i alpske plesne zone 
Voditelj-ica glazbenog sastava Franjo Kaučić 
Voditeljica-ica pjevanja Marija Klasić 
Garderobijer-ka  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kud.pregrada81@gmail.com 

 

 
 



 
 
 

KUD „Ljudevit Gaj“ - Mače 

KUD „Ljudevit Gaj“ - Mače kontinuirano djeluje od veljače 1980. godine. Danas u KUD-u 
aktivno djeluje osamdesetak članova kroz pet sekcija - predškolska, dječja, mlađa i starija 
folklorna sekcija te tamburaška sekcija. U svojem redovnom radu njegujemo i izvodimo 
narodne običaje rodnog nam Zagorja, ali i ostalih krajeva Hrvatske, a uz to smo ponosni 
organizatori kulturno-zabavne manifestacije Tamburaška noć i sada već tradicionalnog 
Božićnog koncerta. Svoj rad Društvo predstavlja na mnogobrojnim županijskim i državnim 
smotrama te nastupima i koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu. Važniji nastupi zasigurno su 
Međunarodna smotra folklora u Zagrebu, Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi, turneje u 
Italiji, Sardiniji, Francuskoj, nastupi i manje turneje u Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj, 
Švedskoj, Irskoj, Poljskoj i sudjelovanje na međunarodnom festivalu u Nizozemskoj. 

 

 „MALO MEĐIMURJE, ŠEJ, TAK SI V LEPOM CVETJU“, pjesme i plesovi 
Međimurja  

 

Autor-ica koreografije Tomislav Mataić 
Autor-ica glazbene obrade Robert Mihovilić, Zoran Jakunić, Danijel 

Rožanković 
Voditelj-ica skupine Matej Glušćić 
Voditelj-ica glazbenog sastava Danijel Rožanković 
Voditeljica-ica pjevanja Matej Glušćić 
Garderobijer-ka Barbara Sokolić, Katarina Sokolič 
 

 

„TIČEK NAM POPEVA“, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja (Bistra) 

 

Autor-ica koreografije Matej Gluščić 
Autor-ica glazbene obrade Danijel Rožanković 
Voditelj-ica skupine Matej Glušćić 
Voditelj-ica glazbenog sastava Danijel Rožanković 
Voditeljica-ica pjevanja Matej Glušćić 
Garderobijer-ka Barbara Sokolić, Katarina Sokolič 
 

kud.ljudevitgaj.mace@gmail.com 

 
 

 



 

KUD „Lobor“ - Lobor 

 

Kulturno umjetničko društvo „Lobor“ kontinuirano djeluje od 1973. godine te su prošle godine 
nizom manifestacija obilježili 45 godina postojanja. Unutar KUD-a djeluje pet sekcija: mlađa i 
starija folklorna sekcija, vokalna, tamburaška i dramska sekcija. S ciljem očuvanja kulturno-
umjetničke baštine, u Loboru se organizira niz manifestacija: Noć kazališta, Noć muzeja, 
Susret kazališnih amatera - Četiri godišnja doba, Loborski fašinjek, Svjetski dan kazališta za 
djecu i mlade, Večer folklora, Božićni koncert, Žive jaslice, a već smo nekoliko godina 
domaćini Smotre tamburaških orkestara i sastava KZŽ. 

Rado se odazivamo na pozive prijateljskih društava, a ove godine spremamo se nastupiti i 
na Međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu u Makedoniji.  

Predsjednica KUD-a je Suzana Matejaš, voditeljica folklornih sekcija Katarina Sente, a 
voditelj tamburaša Nikola Šrajbek. 

 

„IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI“, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 

 

 

Autor-ica koreografije Katarina Sente 
Autor-ica glazbene obrade Nikola Šrajbek 
Voditelj-ica skupine Katarina Sente 
Voditelj-ica glazbenog sastava Nikola Šrajbek 
Voditeljica-ica pjevanja Katarina Sente 
Garderobijer-ka  
 

 

 

 

 

 

 

 

kudlobor1973@gmail.com 

  



KUD „Lovro Ježek“ - Marija Bistrica 

 

KUD „Lovro Ježek” osnovan je 1974. godine i u svojem radu objedinjuje četiri sekcije: limenu 
glazbu, folklornu sekciju, tamburašku sekciju i pjevački zbor. U tim četirima sekcijama KUD 
okuplja oko 220 članova, uglavnom mlađe dobi. Sve sekcije djeluju i rade s ciljem zaštite i 
njegovanja kulturne baštine, kako Zagorja, tako i cijele Hrvatske. 

KUD Lovro Ježek godišnje realizira više od 50 nastupa u lokalnoj sredini, diljem domovine te 
u inozemstvu. Od inozemnih nastupa KUD „Lovro Ježek“ imao je više turneja po Njemačkoj, 
Austriji , Mađarskoj ,Švedskoj, Danskoj, Švicarskoj, Slovačkoj i Francuskoj. Od 1982. godine 
društvo je organizator i domaćin Susreta folklora u Mariji Bistrici. 

 KUD ove godine obilježava 45 g. djelovanja i 125 g. limene glazbe 
 

 Protekla 2018. godina je bila vrlo uspješno za KUD:  
- Dječja folklorna skupina Kolovrti osvojila je 1. mjesto na smotri dječjeg folklora u 

Zaboku te nastupila na Vinkovačkim jesenima 2018. 
- Tamburaški orkestar i u pratnji sa MVS je ocijenjen najboljim na smotri KZŽ u Loboru, 
- Tamburaški orkestar osvojio prvo mjesto na međunarodnom natjecanju klasične 

glazbe 5. Bistrički zvukolik 
- MVS je osvojio prvo mjesto na smotri malih vokalnih sastava KZŽ u Bedekovčini te 

uspješnpo nastupio na Međunarodnom natjecanju zborova u Rijeci 
a i ova 2019. je počela uspješno: 
- Dječja folklorna skupina Kolovrti osvojila je 1. mjesto na smotri dječjeg folklora u 

D. Stubici 
 
 
 
 
„DEVOJČICA VODU GAZI“, pjesme i plesovi Moslavine 
 

Autor-ica koreografije Alen Šušković 
Autor-ica glazbene obrade Damir Mihovec 
Voditelj-ica skupine Alen Šušković 
Voditelj-ica glazbenog sastava Robert Mihovilić 
Voditeljica-ica pjevanja Sanda Bajuk Sivoš 
Garderobijer-ka  
 

 

 

kudlovrojezek@gmail.com 

 

  



KUD „Zlatko Baloković“ Krapinske Toplice - Krapinske Toplice 

 

Kulturno umjetničko društvo «Zlatko Baloković» iz Krapinskih Toplica osnovano je 1978. 
godine u sklopu kojeg djeluje mješoviti pjevački zbor, tamburaška sekcija, likovna sekcija, a 
od 1997. godine i folklorna sekcija. Folklorna sekcija broji 90 članova okupljenih u  tri dječje 
sekcije (predškolska, mlađa i starija školska) i odraslu folklornu sekciju, koji njeguju i uče 
pjesme i plesove Hrvatskog zagorja ali i ostalih dijelova Hrvatske.   
 
U dosadašnjem radu imali smo brojne zapažene nastupe, počevši od samog našeg mjesta, 
županijskih i državnih smotri, nastupa širom Hrvatske ali i u inozemstvu. 
 

 

„JA SE BUM TEBI SMEJAL“, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 

 

Autor-ica koreografije Gordana Kapelac 
Autor-ica glazbene obrade Mihael Križančić 
Voditelj-ica skupine Gordana Kapelac, prema voditeljskom statusu – 

stručni voditelj 
Voditelj-ica glazbenog sastava Mihael Križančić 
Voditeljica-ica pjevanja Gordana Kapelac 
Garderobijer-ka Gordana Kapelac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zlatkobalokovic.kt@gmail.com 
g.kapelac@gmail.com 

 

 

  



KUD „Sveti Križ Začretje“ – Sveti Križ Začretje 

 
Kulturno-umjetničko društvo Sveti Križ Začretje osnovano je 1976. godine. Do 2008. godine 
je djelovalo pod imenom KUD Lavoslav Vukelić. Društvo danas okuplja  4 sekcije: VELIKI 
FOLKLORNI ANSAMBL, MALI FOLKLORNI ANSAMBL, TAMBURAŠKA SEKCIJA I EKO-
ETNO RUKOTVORINE i broji 60-ak stalnih članova. S ponosom smo se predstavljali po 
cijeloj Lijepoj našoj, a neizbježno je spomenuti gostovanja u inozemstvu: Turska, Grčka, 
Slovenija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Makedonija, Bugarska…. 
Temeljni ciljevi KUD-a su očuvanje tradicijske odnosno izvorne glazbe, pjesama, plesova, 
običaja i narodne nošnje svoga mjesta, kao i izvođenje glazbe, pjesama, plesova i običaja iz 
drugih krajeva Hrvatske. 
Od samih početaka djelovanja Društvo njeguje kulturnu tradiciju ne samo našeg kraja veći i 
cijele Lijepe naše. 
 
 
 
 

„PJEVAJ DIKO NEK SVA SELA ZNAJU“, pjesme i plesovi okolice Pečuha 
(Baranja) 

 
 
 
Autor-ica koreografije Almir Bilalić 
Autor-ica glazbene obrade Danijel Rožanković 
Voditelj-ica skupine Almir Bilalić 
Voditelj-ica glazbenog sastava Danijel Rožanković 
Voditeljica-ica pjevanja Katarina Sente 
Garderobijer-ka Dubravka Mišak Skočaj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kudsvetikrizzacretje@gmail.com 

 

  



KUD „Đurmanec“ – Đurmanec 

 

Kulturno-umjetničko društvo Đurmanec osnovano je 18.12.2006. godine. Sastoji se od 
nekoliko sekcija - veliki folklor i mali folklor - dvije skupine, ŽVS Lire i dvije skupine 
tamburaša. 

Trenutno je u KUD-u 60-ak aktivnih članova od čega je najviše djece. Cilj KUD-a je očuvanje 
i njegovanje zagorskih običaja, plesova i pjesama. Od svojih početaka KUD se aktivno 
uključuje u aktivnosti povodom obilježavanja Dana općine, Župe, Škole, kao i u sva druga 
važna događanja u Općini. Od nastupa valja spomenuti gostovanja diljem Hrvatske te u 
Njemačkoj i Sloveniji na kojima promovira općinu Đurmanec i naše tradicijske običaje.  

Od važnijih priznanja do sada su postignuća odrasle folklorne sekcije koja je 2012. i 2018. 
godine osvojila prvo mjesto u županijskom natjecanju te ŽVS Lire koje su dva puta u svojem 
postojanju osvojile također prvo mjesto u županijskom natjecanju. Dječja skupina Buhice su 
također osvojile prvo mjesto 2013. godine na Tjednu kajkavske kulture. Također, gostujemo 
na raznim manifestacijama: proslava Dana općine, Škole i Župe, Tjedan kajkavske kulture 
Krapina,  100% zagorske, te gostovanja u Hrvatskoj i van Hrvatske. 

 

 

„ZGINULA JE PIKUŠA“, pjesme i plesovi Međimurja 

 

 

Autor-ica koreografije Kristina Benko Markovica 
Autor-ica glazbene obrade Siniša Miklaužić 
Voditelj-ica skupine Petra Lovrečić Lončar, prema voditeljskom 

statusu – voditelj dječjeg folklora i voditelj 
panonske plesne zone 

Voditelj-ica glazbenog sastava Siniša Miklaužić 
Garderobijerka Petra Lovrečić Lončar 
  
 

 

 

 

 

kud.djurmanec@gmail.com 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naziv 
Bilten XXV. smotre folklora Krapinsko-zagorske županije 

 
Izdavač 

Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga KZŽ 
 

Urednik 
Gordana Kapelac 

 
Naslovnica 

Zdravko Završki 
 
 

Godina i mjesto izdavanja 
Bedekovčina, 2019. 

 
 

 
 

 


