
TRADICIJA NAŠIH STARIH 

 

Mjesto održavanja: Zrinski trg, Koprivnica, 

 

Program: 

 

  9:30  Prigodni program – Udruga cimbalista Hrvatske 

10:00  Otvorenje manifestacije  

 Predstavnik Grada Koprivnice, 

 Župan  Darko Koren, 

10:30  Prigodni program; 

-   Udruga cimbalista Hrvatske, 

-  Folklorni ansambl Koprivnica –dječja grupa predškolskog 

uzrasta , tamburaški sastav i prvi folklorni sastav –cca 40 

sudionika, 

-  KUD-a Rudar Glogovac  - dječja grupa uz pratnju 

tamburaškog sastava-20 sudionika, 

-  Kulturno prosvjetno društvo Seljačka sloga Đelekovec 

dječja grupa -20 sudionika, 

-  KUD-a Delovi - mlađa tamburaška grupa -6 sudionika. 

-      Udruga zagoraca Podravine – dječje igre 

Opis manifestacije: 

 Izložba ručnih radova i starina, 

 Tradicionalni suveniri i promocija izrade suvenira na 

tradicionalan način 

 Stari zanati,  

 Ponuda hrane i pića po tradicijskim receptima, 

 Običaji našeg kraja. 

 

Prijavljeno 50 izlagača 



UDRUGA CIMBALISTA HRVATSKE počela je sa djelovanjem u siječnju 2010 godine. 

Bavi se proizvodnjom cimbula i održavanje glazbenih radionica za zainteresirane polaznike, 

sve u smislu očuvanja kulturne baštine Podravskog kraja. 

Voditelj proizvodnje glazbala-Marijan Fuček, glazbene radionice-Tomislav Zvonar. Voditelji 

udruge radi na volonterskoj osnovi te njezini članovi i polaznici tečaja glazbene radione 

nemaju nikakvih financijskih obveza prema udruzi. 

Nastupi: snimanje Lijepom Našom u Đurđevcu,Novigrad Podravski, Đurđevo, Legenda o 

Picokima, Terezijana, Špancirfest, Mužika po domaći, Super Talent, Božićni koncert, 

Međunarodni susret folklora-Koprivnica, Lovran-Marunada, Dobro jutro Hrvatska, Hotelski 

kompleks Imperijal otok Rab. Te sigurno najvažniji naš nastup 26.11.2011. na kavici s 

Predsjednikom na Pantovčaku. 

Sve naše nastupe dokumentiramo foto i video zapisom, čiji dio možete vidjet na ovim 

stranicama, te na našoj web stranici http://www.udruga-cimbalista.hr/. 

„Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture, na sjednici 12. 

listopada 2012. godine je ocijenilo da Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, 

Međimurju i Hrvatskom zagorju ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra te je upisano na 

Listu zaštićenih kulturnih dobara“. 

 

FOLKLORNI ANSAMBL KOPRIVNICA, već više od tri desetljeća odgaja plesače, pjevače i 

svirače učeći mlade poštivanju, čuvanju i njegovanju bogate kulturne baštine Podravine i 

grada Koprivnice. 

Dugogodišnjim radom i istraživanjima, donijeli su na folklornu scenu niz dosada nepoznatih i 

neizvođenih pjesama i običaja koprivničke Podravine. Također, čuvaju kulturnu baštinu i 

drugih etno zona Hrvatske. 

Stotinjak mladih entuzijasta radi u dvije dječje grupe (5 – 10 godina i 10 - 15 godina), 

violinističko – tamburaškom sastavu i prvom folklornom ansamblu.  

Njeguju, vježbaju , prezentiraju i ponose se svojom bogatom narodnom nošnjom, pjesmama, 

plesovima i običajima. 

Nastupali su na mnogim smotrama, festivalima i pozornicama širom Hrvatske, na nizu 

festivala u Europi, te na festivalu u Americi.  

Nosioci su i organizatori značajnijih kulturnih projekata u Gradu Koprivnici i u Koprivničko – 

križevačkoj županiji:  

- Susreti dječjih folklornih grupa „U bakinom krilu“ 

- Međunarodni fetival folklora „Iz bakine škrinje“ 

- Maturanti i hrvatsko salonsko kolo  

Dobitnici su 3. i 1. nagrade za koreografiju na Festivalima folklorne koreografije, Koprivnica 

2010. I Kostrena 2012.  

Također, dobitnici su nagrade Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i 

Hrvatskog sabora kulture za rad na očuvanju i njegovanju hrvatske folklorne baštine. 

 

http://www.udruga-cimbalista.hr/


KUD RUDAR GLOGOVA – dječja grupa  

Društvo je osnovano 2001. godine u cilju očuvanja folklorne baštine Podravine i ostalih 

dijelova Hrvatske.  

U društvu djeluje pet sekcija: Velika i mala folklorna sekcija, mali vokalni sastav, dramska 

sekcija i tamburaška sekcija.  

Sudjelovali su na svim većim manifestacijama širom Republike Hrvatske, a predstavljali su 

Županiju na Vinkovačkim jesenima, Međunarodnom festivalu dječjeg folklora i mladih u 

Zagrebu, te na Đakovačkim vezovima. 

KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO SELJAČKA SLOGA ĐELEKOVEC – dječja 

grupa 

Osnovani su 1904. dodine, kroz svojih 112 godina aktivno provode brojne aktivnosti; 

osnivanje Pučke knjižnice, osnovano pjevačko društvo Petar Preradović, osnovana glumačka 

skupina. 

Društvo danas broji 30-tak aktivnih članova u folklornoj, tamburaškoj i glumačkoj sekciji. 

Folklorna sekcija njeguje pjesme i plesove Podravine, posebno one iz samog Đelekovca, te 

pjesme i plesove Međimurja. Izrađuju se nošnje ostalih područja Lijepe Naše i pristupa se 

upoznavanju kulturne baštine istih. 

Kulturno-prosvjetno društvo Seljačka sloga Đelekovec svake godine organizira 

međužupanijske susrete „Spomenek s Miškinom i Viriusom - Crveni makovi“ na kojima 

ugošćuje glumačka i folklorna društva iz cijele Hrvatske.  

Godišnje brojimo 15-ak nastupa diljem naše, a i susjednih zemalja, a uz to, stalni smo 

sudionici „Podravskih motiva“ i Županijskih smotri folklora.  

U 2015. godini predstavljali su Koprivničko-križevačka županija na dječjim Đakovačkim 

vezovima. 

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO DELOVI: 

Društvo je osnovano 2012. godine u cilju očuvanja folklorne baštine. 

U društvu djeluje velika i mala folklorna, starija i mlađa tamburaška, dramska sekcija, te mali 

vokalni sastav. Pedesetak članova trudi se sačuvati kulturnu baštinu, običaje i tradiciju 

podravskog kraja i šire. 

Sudjelovalo je na svim Županijskim i općinskim manifestacijama, te gostovanje van granica 

Lijepe naše. Na Županijskoj smotri malih glazbenih sastava, u 2014. godini, odlukom 

Selektora, ova tamburaška grupa u kategoriji malih folklornih sastava, predstavljala je 

Koprivničko-križevačku županiju na 21. Susretima hrvatskih tamburaških orkestara i malih 

glazbenih sastava u Dugom Selu. 


