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PROGRAM 
 

 

1. Kulturno-umjetničko društvo „Lovro Ježek“, Marija Bistrica 

dječja folklorna sekcija Srčeka (9-11 godina) 

 „IŠLA MAJKA S KOLODVORA“ 

 Hrvatsko zagorje 

Koreografija: Mirjana Micak 

Glazbena obrada: Robert Mihovilić 

 

2. Kulturno-umjetničko društvo „Ljudevit Gaj“ Mače 

predškolska folklorna sekcija (3 – 6 godina) 

„PUJO HAJO“ 

Međimurje 

Koreografija: Josipa Petreković 

Glazbena obrada: Danijel Rožanković 

 

3. Kulturno-umjetničko društvo „Zlatko Baloković“ Krapinske Toplice, Krapinske Toplice 

mlađa školska folklorna sekcija (10-11 godina) 

„SVE PTIČICE ZAPJEVALE“ 

dječje pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 

Koreografija: Gordana Kapelac 

Glazbena obrada: Mihael Kričančić 

 

4. Kulturno-umjetničko društvo „Laz“, Laz Bistrički 

dječja folklorna sekcija (kombinirana dječja folklorna sekcija) 

„ŠEĆEM, ŠEĆEM DROTIČKO“ 

pjesme i plesovi Međimurja 

Koreografija: Ivan Mihovec 

Glazbena obrada: prof. Tatjana Lenart 

 

5. Kulturno-umjetničko društvo „Zlatko Baloković“ Krapinske Toplice, Krapinske Toplice 

starija školska folklorna sekcija (12-14 godina) 

„A NAJMLAJŠA, PAMETNEJŠA“ 

pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 

Koreografija: Petra Lovrečić Lončar 

Glazbena obrada: Mihael Križančić 

 

6. Kulturno-umjetničko društvo „Ljudevit Gaj“ Mače 

dječja folklorna sekcija (7 – 10 godina) 

„MI SMO DJECA VESELA“ 

Slavonija 

Koreografija: Josipa Petreković 

Glazbena obrada: Danijel Rožanković 
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7. Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Veliko Trgovišće, Veliko Trgovišće 

starija dječja grupa 

„ŠOTIĆ“  

plesovi otoka Korčule 

Koreografija: Iva Cvetko 

Glazbena obrada: narodna 

 

8. Kulturno-umjetničko društvo „Ljudevit Gaj“ Mače 

mlađa folklorna sekcija (11 – 15 godina) 

„NABRALA JE JABUKE PETROVKE“ 

Međimurje 

Koreografija: Ivana Herceg 

Glazbena obrada: Danijel Rožanković 

 

9. Kulturno-umjetničko društvo „Horvatska“, Velika Horvatska 

mala i srednja folklorna grupa 

PASEL SEM, PASEL 

Hrvatsko zagorje 

Koreografija: Lucija Ljubić 

Glazbena obrada: Rudolf Tramišak 

 

10. Kulturno-umjetničko društvo „Lovro Ježek“, Marija Bistrica 

dječja folklorna sekcija Žveglice (7-8 godina) 

„JELICA KOLCE VODILA I IGRE“ 

Hrvatsko zagorje 

Koreografija: Mirjana Micak 

Glazbena obrada: Robert Mihovilić 

 

11. Kulturno-umjetničko društvo „Sveti Križ Začretje“, Sv. Križ Začretje 

dječja folklorna sekcija (7-12 godina) 

„DJEČJE PJESME I PLESOVI POSAVINE“ 

Posavina 

Koreografija: Martina Kvež i Almir Bilalić 

Glazbena obrada: Danijel Rožanković 

 

12. Kulturno-umjetničko društvo „Đurmanec“, Đurmanec 

dječja folklorna grupa Tratinčice (7-11 godina) 

„KAJ TU ČEKAŠ DEVOJČICA TI“ 

Hrvatsko zagorje 

Koreografija: Petra Lovrečić Lončar 

Glazbena obrada: Siniša Miklaužić 
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13. Kulturno-umjetničko društvo „Belec“, Belec 

dječja folklorna sekcija (do 10 godina) 

„VESELO DVORIŠĆE“ 

pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 

Koreografija: Goran Škrlec 

Glazbena obrada: Robert Mihovilić 

 

14. Kulturno-umjetničko društvo „Pregrada“, Pregrada 

dječja folklorna sekcija (7-10 godina) 

„VRAPČEK SE JE ŽENIL“ 

Međimurje 

Koreografija: Marija Klasić 

Glazbena obrada: Franjo Kaučić 

 

15. Kulturno-umjetničko društvo „Golubovec“, Novi Golubovec 

starija dječja folklorna skupina Golubeki (10-14 godina) 

„DEKLA“ 

Hrvatsko zagorje 

Koreografija: Maja Šćuric 

Glazbena obrada: Damir Mumlek 

 

16. Kulturno-umjetničko društvo „Lovro Ježek“, Marija Bistrica 

dječja folklorna sekcija Kolovrti (13-15 godina) 

„IŠLA JE DJEVOJKA“ 

Hrvatsko zagorje 

Koreografija: Alen Šušković 

Glazbena obrada: Robert Mihovilić 
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KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "LOVRO JEŽEK" MARIJA BISTRICA 
 

 

 dječja folklorna sekcija Žveglice (7-8 godina) 
„JELICA KOLCE VODILA“, Hrvatsko zagorje 
Koreografija: Mirjana Micak 
Glazbena obrada: Robert Mihovilić 
Voditeljica skupine: Karmen Klancir 
Voditelj glazbenog sastava: Robert Mihovilić 
 

 dječja folklorna sekcija Srčeka (9-11 godina) 
„IŠLA MAJKA S KOLODVORA“, Hrvatsko zagorje 
Koreografija: Mirjana Micak 
Glazbena obrada: Robert Mihovilić 
Voditeljica skupine: Mirjana Micak 
Voditelj glazbenog sastava: Robert Mihovilić 
 

 dječja folklorna sekcija Kolovrti (13-15 godina) 
„IŠLA JE DJEVOJKA“, Hrvatsko zagorje 
Koreografija: Alen Šušković 
Glazbena obrada: Robert Mihovilić 
Voditelj skupine: Alen Šušković 
Voditelj glazbenog sastava: Robert Mihovilić 
Voditeljica pjevanja: Sanda Bajuk-Sivoš 
 

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, a  protekla 2018.  godina je 
bila vrlo uspješna: 

- Dječja folklorna skupina Kolovrati osvojila je 1. mjesto na smotri dječjeg folklora KZŽ 

- Tamburaški orkestar i u pratnji sa MVS je ocijenjen najboljim na smotri KZŽ u Loboru,  
 osvojio prvo mjesto na međunarodnom natjecanju klasične glazbe 5. Bistrički zvukolik 

- MVS je osvojio prvo mjesto na smotri malih vokalnih sastava KZŽ 
 

 

Kulturno umjetničko društvo "Lovro Ježek" Marija Bistrica  
Zagrebačka 26, 49246 Marija Bistrica  

kudlovrojezek@gmail.com  
www.kudlovrojezek.hr  
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KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „LJUDEVIT GAJ“  MAČE 
 

 predškolska folklorna sekcija (3 – 6 godina) 

„PUJO HAJO“, Međimurje  

Koreografija: Josipa Petreković 

Glazbena obrada: Danijel Rožanković 

VoditeljIica skupine: Josipa Petreković 
Voditelj glazbenog sastava: Danijel Rožanković 
Voditeljica pjevanja: Josipa Petreković 
Garderobijer: Barbara Sokolić, Katarina Sokolić 
 

 dječja folklorna sekcija (7 – 10 godina) 

„MI SMO DJECA VESELA“, Slavonija 

Koreografija: Josipa Petreković 

Glazbena obrada: Danijel Rožanković 

Voditeljica skupine: Josipa Petreković  
Voditelj glazbenog sastava: Danijel Rožanković 
Voditeljica pjevanja: Josipa Petreković 
Garderobijer: Barbara Sokolić, Katarina Sokolić 
 

 mlađa folklorna sekcija (11 – 15 godina) 

„NABRALA JE JABUKE PETROVKE“, Međimurje 

Koreografija: Ivana Herceg 

Glazbena obrada: Danijel Rožanković 

Voditeljica skupine: Ivana Herceg 
Voditelj glazbenog sastava: Danijel Rožanković 
Voditeljica pjevanja: Ivana Herceg 
Garderobijer: Barbara Sokolić, Katarina Sokolić 
 

KUD „LJUDEVIT GAJ“ MAČE kontinuirano djeluje od veljače 1980. godine. Danas u KUD-u 

aktivno djeluje 90-ak 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 folklora u Nizozemskoj. 

 

Kulturno-umjetničko društvo „Ljudevit Gaj“ Mače 
Mače 31, Mače 

kud.ljudevitgaj.mace@gmail.com 
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KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "ZLATKO BALOKOVIĆ" KRAPINSKE TOPLICE 
 

 

 mlađa školska folklorna sekcija (10-11 godina) 

„SVE PTIČICE ZAPJEVALE“ 

dječje pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 

Koreografija: Gordana Kapelac 

Glazbena obrada: Mihael Kričančić 

Voditeljica skupine: Gordana Kapelac, stručni voditelj 

Voditelj glazbenog sastava: Mihael Križančić 

Voditeljica pjevanja: Gordana Kapelac 

Garderobijer: Gordana kapelac 
 

 starija školska folklorna sekcija (12-14 godina) 

„A NAJMLAJŠA, PAMETNEJŠA“ 

pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 

Koreografija: Petra Lovrečić Lončar 

Glazbena obrada: Mihael Križančić 

Voditeljica skupine: Petra Lovrečić Lončar 

Voditelj glazbenog sastava: Mihael Križančić 

Voditeljica pjevanja: Petra Lovrečić Lončar 

Garderobijer: Petra Lovrečić Lončar 
 

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.   

 
Ideja osnivača folklorne sekcije, uz ostalo, bila je da se mlađoj populaciji prenesu 

baštinjeni običaji te razvije osjećaj za očuvanjem tradicijskih vrijednosti svoga zavičaja te obnove 
već pomalo zaboravljene tradicijske pjesme i plesovi. 

 
            U dosadašnjem radu imali smo brojne zapažene nastupe, počevši od samog našeg mjesta, 
županijskih i državnih smotri, nastupa širom Hrvatske ali i u inozemstvu. 
 
 
 
 
 

Kulturno umjetničko društvo "Zlatko Baloković" Krapinske Toplice  
Ksavera Šandora Gjalskog 1 (Dom kulture), 49217 Krapinske Toplice  

kud.z.balokovic@gmail.com 
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KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "LAZ" 
 

 

 

 dječja folklorna sekcija (kombinirana dječja folklorna sekcija) 

„ŠEĆEM, ŠEĆEM DROTIČKO“ 

pjesme i plesovi Međimurja 

Koreografija: Ivan Mihovec 

Glazbena obrada: prof. Tatjana Lenart 

Voditelj skupine: Ivan Mihovec, stručni voditelj i voditelj dječjeg folklora 

Voditeljica glazbenog sastava: prof. Tatjana Lenart 

Voditelj pjevanja: Ivan Mihovec 

Garderobijer: Ivanka Šagud 
 

 

Kud „Laz“ osnovan je 14. kolovoza 2004.g. 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 veliki broj izvođača sa područja cijele Hrvatske kroz tri dana 
održavanja. Isto tako tradicionalno Kud organizira i „Božićni koncert“. Društvo broji  70 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. 
 
 

 

 

Kulturno-umjetničko društvo "Laz"  
Laz Bistrički 182/A, 49246 Marija Bistrica  

kud_laz@yahoo.com   
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KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "SLOGA" VELIKO TRGOVIŠĆE 
 

 starija dječja grupa 

„ŠOTIĆ“  

plesovi otoka Korčule 

Koreografija: Iva Cvetko 

Glazbena obrada: narodna 

Voditeljica skupine: Iva Cvetko, učiteljica dječjeg folklora, stručni voditelj 

Voditelj pjevanja: Iva Cvetko 

Garderobijer: Iva Cvetko 

 

 
KUD “SLOGA“ VELIKO TRGOVIŠĆE, osnovano je 1985. godine sa ciljem poticanja, razvijanja i 

unapređenja kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma na području općine Veliko Trgovišće i Krapinsko-
zagorske županije. 
Svojim radom trudimo se poticati svijest građana u svrhu očuvanja kulturne baštine, a osobito 
nematerijalnih kulturnih  dobara za potrebe sadašnjih i budućih generacija. 

Iako naše društvo, prije svega, njeguje folklornu tradiciju Hrvatskog zagorja, sa isključivim 
naglaskom na područje Velikog Trgovišća, na svom repertoaru ima koreografije sa područja cijele 
Hrvatske. 

Veliko Trgovišće je danas poznato kao rodno mjesto prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. 
Franje Tuđmana, no ono ima dugu i značajnu povijest te se spominje prvi put u pisanim dokumentima još 
1501. godine, a značajnije se počelo naseljavati početkom 19. stoljeća. Prije toga su tu bili posjedi grofova 
Erdödy, a osobito je značajno da je kod crkve Sv. Tri Kralja osnovana i najstarija škola na ondašnjem 
Balkanu. 

Teško je pobrojiti sve nastupe lokalnog i međunarodnog karaktera, pa ćemo tako spomenuti samo 
neke, na koje smo posebno ponosni. Osim što smo nastupali na svim smotrama županijskog i državnog 
karaktera, izdvojili bi nekoliko zapaženih nastupa kao što su: otvaranje Zagrebačkog velesajma, Šibenski 
festival djeteta, Perlice Europe u Osijeku, Đakovački vezovi, Međunarodni folklorni susreti djece i mladih u 
Zagrebu, Smotri izvornog folklora „Na Neretvu misečina pala“ u Metkoviću... 
Uz gore navedene nastupe, posebno smo ponosni na nastupe na Dječjim Vinkovačkim jesenima, a 
izuzetno nas veseli što su naše dječje grupe nastupale dvije godine za redom na Međunarodnoj smotri 
folklora (MSF) u Zagrebu. Kao kruna svega navedenog, nastup je naše dječje grupe, kao jedine među 
odraslim plesačima, na MSF u sklopu projekta pod nazivom “Sedam plesnih koraka“. 
Imali smo i brojne nastupe van naše domovine, od kojih bi izdvojili čak tri turneje po sjeveru Francuske u 
suradnji sa Udrugom hrvatsko-francuskog prijateljstva. Koncerti koje smo održali, bili su isključivo 
humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac doniran je za osobe oboljele od multiple skleroze te 
invalidima Krapinsko-zagorske županije za njihove potrebe. 2018. sudjelovali smo na CIOFF-ovom IX. 
Međunarodnom festivalu folklora „Gazi Baba“ u Skopju/Makedonija. 

Društvo tijekom godine već tradicionalno organizira dvije manifestacije: Predbožićni folklorni 
koncert “K TVOJOJ SVJETLOSTI KORAČAJU NARODI“ te Dječje folklorne susrete “I JU JU“, a od prošle 
godine pokrenuli smo i projekt „Vu srčecu te nosim“ – Dan tradicijske kulture Hrvatskog zagorja koji se 
odvija u okviru Dana općine. 

 

Kulturno-umjetničko društvo "Sloga" Veliko Trgovišće  
Trg Stjepana i Franje Tuđmana 4, 49214 Veliko Trgovišće  

sloga.vt@gmail.com 
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KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO HORVATSKA, VELIKA HORVATSKA 
 

 

 

 mala i srednja folklorna grupa 

PASEL SEM, PASEL 

Hrvatsko zagorje 

Koreografija: Lucija Ljubić 

Glazbena obrada: Rudolf Tramišak 

Voditeljica skupine: Lucija Ljubić, učitelj dječjeg folklora 

Voditelj glazbenog sastava: Rudolf Tramišak 

Voditeljica pjevanja: Lucija Ljubić 

Garderobijer: Lucija Ljubić 

 

 
 

   KUD HORVATSKA iz Velike Horvatske u općini Desinić osnovan je 2006. godine na tradiciji 
Kulturnog društva iz tridesetih godina 20.stoljeća.  KUD HORVATSKA okuplja pedesetak aktivnih 
članova unutar dječje i velike grupe folklora te tamburaškog sastava kao i sekcije za prezentiranje 
starinskih običaja (žetva, pranje veša, branje grojzdja, pikušuvanje...).  Godinama aktivno radi na 
očuvanju pjesama, plesova, običaja i tradicijskih vještina iz Hrvatskog zagorja  kao i ostalih 
dijelova Hrvatske. KUD HORVATSKA tradicionalno nastupa u crkvi, kulturnim i zabavnim 
manifestacijama unutar Krapinsko – zagorske županije, županijskim smotrama folklora i 
tamburaških sastava i orkestara, na etno i ekološkim priredbama unutar Hrvatske te u 
inozemstvu.  

 
Dječji folklor nastupao je protekle godine na manifestacijama unutar općine, na Tjednu 

kajkavske kulture (Dječji korzo) u Krapini, Smotri dječjeg stvaralaštva u Zaboku, Varaždinskoj 
županiji te u Podsredi u Sloveniji. 

Voditeljica dječjeg folklora je Lucija Ljubić, a voditelj tamburaša je Rudolf Tramišak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturno umjetničko društvo Horvatska  
Velika Horvatska 31, 49216 Desinić  

kudhorvatska@gmail.com 
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KUD SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
 

 

 dječja folklorna sekcija (7-12 godina) 

„DJEČJE PJESME I PLESOVI POSAVINE“ 

Posavina 

Koreografija: Martina Kvež i Almir Bilalić 

Glazbena obrada: Danijel Rožanković 

Voditeljica skupine: Martina Kvež 

Voditelj glazbenog sastava: Danijel Rožanković 

Garderobijer: Dubravka Mišak Skočaj 

 

 

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 70-ak 
stalnih članova. S ponosom smo se predstavljali po cijeloj Lijepoj našoj, a neizbježno je spomenuti 
gostovanja u inozemstvu. 

Odrasla folklorna sekcija njeguje tradiciju, pjesme i plesove Hrvatskog Zagorja, Međimurja, 
Posavine, Slavonije, Baranje, Splita, Hrvatskih bunjevaca. 
Mala (dječja) folklorna sekcija broji oko petnaestak djevojčica i dječaka svih uzrasta. U svojim 
nastupima prezentiraju dječje pjesme, plesove i igre Hrvatskog Zagorja, Posavine, Slavonije, 
Podravine i Međimurja. 

Glavna uloga tamburaške sekcije je praćenje velikog i malog folklornog ansambla. 
Uvježbani su i za izvođenje samostalnih točaka, ponajviše za upotpunjavanje programa. 
Eko-etno rukotvorine su najmlađa sekcija KUD-a. Čuvaju staru tradiciju rada ukrasa, buketića, 
našivavnja ručnika te izrade različitih već zaboravljenih tradicionalnih zagorskih stvari. 
Od samog početka djelovanja društvo njeguje kulturnu tradiciju ne samo našeg kraja, već i cijele 
Lijepe naše. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

Kulturno-umjetničko društvo „Sveti Križ Začretje“, Sv. Križ Začretje 

Trg hrvatske kraljice Jelene 2, Sv. Križ Začretje 

kudsvetikrizzacretje@gmail.com 
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KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ĐURMANEC 
 

 

 dječja folklorna grupa Tratinčice (7-11 godina) 

„KAJ TU ČEKAŠ DEVOJČICA TI“ 

Hrvatsko zagorje 

Koreografija: Petra Lovrečić Lončar 

Glazbena obrada: Siniša Miklaužić 

Voditeljica skupine: Petra Lovrečić Lončar, voditeljica panonske plesne zone 

Voditelj glazbenog sastava: Siniša Miklaužić 

 

 

KUD Đurmanec djeluje od 2006. godine i to u nekoliko sekcija- mali i veliki folklor, 
dramska grupa, ŽVS Lire te tri skupine tamburaša. Trenutno je u KUD-u 60 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 i Škole te sva događanja na području općine Đurmanec. 
 

Od nastupa valja spomenuti gostovanja diljem Hrvatske (okolne općine i gradovi, Pakrac, 
Piškorevci, Đakovo, Bjelovar, Čakovec, Horvati, Zagreb, Vir, Vrgorac, manifestacija Babičini 
kolači, 100% Zagorsko) te u Njemačkoj i Sloveniji. 
 

Sastojimo se od dvije tamburaške sekcije, tri folklorne sekcije i ženskog vokalnog sastava 
Lire. 
Imamo dvije dječjhe sekcije, Buhice Tratinčice koje smo ovom prilikom objedinili u jednu sekciju. 
Izvode koreografije, dječje igre i plesove Hrvatskog zagorja, Posavine i Međimurja. 
 
Plesni voditelj svih folklornih sekcija je Petra Lovrečić Lončar, a glazbeni voditelj Siniša Miklaužić. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kulturno umjetničko društvo Đurmanec  
Đurmanec 137, 49225 Đurmanec  

kud.djurmanec@gmail.com 
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KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO BELEC 
 

 

 dječja folklorna sekcija (do 10 godina) 

„VESELO DVORIŠĆE“ 

pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja 

Koreografija: Goran Škrlec 

Glazbena obrada: Robert Mihovilić 

Voditeljica skupine: Jasmina Petinec 

Voditelj glazbenog sastava: Robert Mihovilić 

Voditeljica pjevanja: Ines Bručić 

Garderobijer: Marija Bručić 

 

 

Kud Belec počeo je sa radom 13. travnja 2014. godine. Za sada broji stotinjak članova koji 
djeluju u 7 sekcija. KUD Belec čuva i njeguje kulturnu baštinu kroz tri samostalne manifestacije 
kroz godinu. U prve četiri godine postojanja broje nastupe po cijeloj Hrvatskoj. KUD iza sebe već 
ima uspješno proveden međunarodni projekt te projekt "Hajd' u kolo, dječice!" odobren od MZO-
a, koji je doživio i svoj nastavak „Mala škola dječjeg folklora Hajd u kolo dječice“ odobren od 
strane 
KZŽ.  

Osvojili su i prvu nagradu publike na foto natječaju Bajka na dlanu za fotografiju Belečka 
panorama, a 2016. godine tamburaši su na županijskoj smotri proglašeni najboljim tamburaškim 
sastavom KZŽ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturno umjetničko društvo Belec  
Belec 6a, 49254 Belec  

milica@kud-belec.hr 
www.kud-belec.hr 
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KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "PREGRADA" 
 

 

 dječja folklorna sekcija (7-10 godina) 

„VRAPČEK SE JE ŽENIL“ 

Međimurje 

Koreografija: Marija Klasić 

Glazbena obrada: Franjo Kaučić 

Voditeljica skupine: Marija Klasić, voditeljica dječjeg folklornog stvaralaštva i njegova scenska 

primjena i voditeljica alpske plesne zone 

Voditelj glazbenog sastava: Franjo Kaučić 

 

 

 

Sekcija dječjeg folklora započela je sa svojim radom u listopadu 2017. godine. Tijekom 

2018. nastupili smo na 22. smotri dječjeg folklora KZŽ, Festivalčiću Naše kolo veliko, Dječjem 

korzu u Krapini, u Humu na Sutli te na svim lokalnim zbivanjima od koje se mora istaknuti povorka 

beračica i berača na manifestaciji Berba grojzdja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturno umjetničko društvo "Pregrada"  
Pod Lenartom 1, 49218 Pregrada  

kud.pregrada@gmail.com  
www.facebook.com/kud.pregrada  

 
 
 
 

http://www.facebook.com/kud.pregrada


23. smotra dječjeg folklora Krapinsko-zagorske županije, Donja Stubica, 23.2.2019. 
 
 

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "GOLUBOVEC" 
 

 

 starija dječja folklorna skupina Golubeki (10-14 godina) 

„DEKLA“ 

Hrvatsko zagorje 

Koreografija: Maja Šćuric 

Glazbena obrada: Damir Mumlek 

Voditeljica skupine: Maja Šćuric, učitelj dječjeg folklora 

Voditelj glazbenog sastava: Damir Mumlek 

Voditeljica pjevanja: Maja Šćuric 

Garderobijerka: Vlatka Brozd 
 

 

 

Kulturno umjetničko društvo „Golubovec“ iz Novog Golubovca, ima vrlo dugu i bogatu 
povijest svog uspješnog rada. Prije više od 20 godina svojim koncertima njegovali su i pokazivali 
su bogatu kulturnu baštinu naše domovine, gostovanjima i u inozemstvu. 
 

Danas, treba posebno naglasiti, da od 2005. godine bogatu folklornu baštinu naše 
domovine čuvaju od zaborava mlađi naraštaji, te će iduće godine proslaviti 15 godina dječjeg 
folklornog stvaralaštva . Društvo djeluje u tri sekcije: mlađa dječja folklorna skupina „Slavičeki“ , 
starija dječja folklorna skupina „Golubeki“ i tamburaška sekcija.  
 

Starija dječja folklorna skupina  „Golubeki“ s ponosom, ljubavlju i veseljem čuvaju 
folklorne plesove i pjesme Hrvatskog zagorja, te nastupaju u zagorskim nošnjama sačuvanim od 
svojih baka i prabaka. Svojim radom pokazali su se najuspješnijim društvom u njegovanju 
folklornog stvaralaštva Krapinsko – zagorske županije, te su bili pobjednici Županijskih smotri 
folklornog stvaralaštva i pobjednici državne smotre folklora. 
 

 

 

 

 

 

 

Kulturno–umjetničko društvo "Golubovec"  
Dom kulture bb, 49255 Novi Golubovec  

golubovec.kud@gmail.com   
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