
4. KUD "Sloga-Đurđica“ Đurđic
Voditeljica: Valentina Šepak Molnar 
Kozatuš – ples uz samicu
Igraj kolo – biračko kolo uz pjesmu i glazbenu pratnju
Taraban – ples uz pjesmu i glazbenu pratnju
Moslavački drmeš – ples uz glazbenu pratnju

5. Folklorni ansambl Centra za kulturu i
informiranje dr. Franjo Tuđman, Grubišno Polje
Voditeljica: Iva Mojžeš i Dario Kolarić
Rugalica Plačko plače
Tri jabuke, tri dunje
Igra kolo na Bobovcu
Naše kolo veliko
Seljančice malena
Taraban

6. KUD „Bilogora“ Kapela
Voditelji: Daria Kos i Ana Antolić
„ZBOGOM MAJKO PREMILENA“ – igra svatova
Zbogom majko premilena – uvodna
Majčice, majčice, evo tebi snašice
Lepa seja kolo vodi
Ama ali' je lijepo!

7. KUD "Rovišće“ Rovišće
Voditeljica: Marija Tomić
Mi smo tri pijanca
Pošto kume lonac
Igra kolo u 22
Žela sam žito i pšenicu
Mi smo djeca vesela u zelenoj bašti
Stjepane Bane

21. SMOTRA DJEČJEG FOLKLORA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

ČAZMA, 01. LIPNJA 2019.

Program:
- okupljanje sudionika ispred O.Š. Čazma, Alojza  
  Vulinca 22 u 11:00 sati
- od 12:00 sati početak programa Dječje smotre u  
  dvorani škole
- ručak za sve sudionike u Motelu "Ana" od 13:00  
  sati
- nakon završetka programa okrugli stol za voditelje  
  i prosudbeno povjerenstvo u Gradskoj vijećnici

REDOSLIJED PROGRAMA:

1. KUD "Graničar“ Čazma
Skupina A
REVIJALNOG KARAKTERA
Voditelji: Valentina Šepak Molnar i Zdravko Jorgić
„Milica je večerala“
„Tri koraka“
„Hopa cupa skoči“

2. Hrvatska čitaonica Hercegovac
Voditeljica: Mirela Dvožak Glavač
Zuja – vesela igra
Leti pčela malena – šale uz pjesmu
Tri u školi učenice – šale uz pjesmu
Mlada seja kolo vodi – šetano kolo 
Naše kolo veliko – šale uz pjesmu
Brzalice

3. KUD „Graničar“ Čazma
Skupina B
Voditelji: Valentina Šepak Molnar i Zdravko Jorgić
„Prosijala sjajna mjesečina“
„Savila se bijela loza vinova“
Ples kalavraška



O DOMAĆINU:
KUD „Graničar“ iz Čazme osnovan je davne 

1916.g. Društvo radi dugi niz godina te je kroz veoma 
dugo razdoblje izmijenilo mnogo članova, predsjednika 
i voditelja. Sa usponima i padovima društvo se održalo 
sve ove godine, a 2016.g. je proslavilo 100-tu 
godišnjicu postojanja. Početkom 2017.g. društvo je 
dobilo novo vodstvo i obnovilo se upisom 20 novih, 
mladih, veselih i ambicioznih ljudi. Intenzivnim radom 
u protekle dvije godine broj odraslih plesača i djece
 stalno se povećava. 

KUD “Graničar” broji stotinjak članova, a trenutno 
djeluje u 4 skupine: odrasla folklorna skupina, dječja 
folklorna skupina A (4g.-10g,), dječja folklorna
skupina B (10g.-14g.) te dječja tamburaška skupina. 

Odrasla folklorna i tamburaška skupina, prošle je 
godine  sudjelovala je na 21.Smotri folklora

Bjelovarsko-bilogorske županije u Novoj Rači gdje 
je izabrana za predstavljanje svoje županije na 
Đakovačkim vezovima.

Dječja folklorna i tamburaška skupina, prošle je 
godine na 20. Smotri dječjeg folklora Bjelovarsko-
bilogorske osvojila prvo mjesto i predstavljala svoju 
županiju na državnom natjecanju, Festivalu dječjeg 
folklora Hrvatske u Kutini gdje je osvojila treće mjesto.

Umjetnička voditeljica je Valentina Šepak Molnar, 
a glazbeni voditelj je Zdravko Jorgić

21. SMOTRA
 DJEČJEG FOLKLORA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE 
ŽUPANIJE

Čazma, 01.lipnja 2019.

Sudionici:
 1. KUD "Graničar“ Čazma, skupina A - revijalno
 2. Hrvatska čitaonica Hercegovac
 3. KUD „Graničar“ Čazma, skupina B
 4. KUD „Sloga-Đurđic“ Đurđic
 5. Folklorni ansambl Centra za kulturu i 
  informiranje dr.Franjo Tuđman, Grubišno Polje
 6. KUD „Bilogora“ Kapela
 7. KUD „Rovišće“ Rovišće

Organizator:
Zajednica KUU BBŽ

Domaćin:
KUD “Graničar” Čazma

Pokrovitelj:

Bjelovarsko-bilogorska županija

ZAJEDNICA
KULTURNOUMJETNIČKIH UDRUGA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Domaćin:
KUD “Graničar” Čazma

Čazma 01.lipnja 2019.
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