IZMJENE I DOPUNE ORGANIZACIJSKIH INFORMACIJA ZA MANIFESTACIJE HSK-a u 2021. godini
usvojene na 7. sjednici Upravnog odbora održanoj 18. lipnja 2021.

61. FESTIVAL HRVATSKIH KAZALIŠNIH AMATERA
Mjesto: Vodice
Vrijeme: 15. – 17. 10. 2021.; 22. – 24. 10. 2021. (*u slučaju smanjenog broja prijavljenih i odabranih
predstava, Festival će biti održan tijekom jednog od navedenih vikenda)
Rok za prijave predstava: 25. 7. 2021.
Rok za održavanje selekcija: 26. 9. 2021. (za smotre) / 17. 9. 2021. (rok za dostavu video snimaka
putem poveznica)
Selekcije prijavljenih predstava vrše se sukladno postojećim Pravilima Festivala hrvatskih kazališnih
amatera uz mogućnost video selekcije: ukoliko u županiji prijavljenih skupina, obzirom na specifičnu
epidemiološku situaciju, nije organizirana županijska smotra, niti postoji mogućnost nastupa na
pojedinačnoj selekciji ili na smotri u susjednoj županiji, sve skupine te županije mogu poslati video
snimke prijavljenih predstava putem poveznice za pregled snimke najkasnije do 17. rujna 2021.
Ukoliko je organizirana županijska smotra ili pojedinačna selekcija jedne ili dviju predstava iz
pojedinih županija, sve skupine iz tih županija selekciji pristupaju nastupom na smotri ili pojedinačnoj
selekciji te nemaju mogućnost slanja video snimke.
28. SUSRET HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA I IZVORNIH SKUPINA
Mjesto realizacije: Čakovec
Vrijeme realizacije: 23. i 24. 10. 2021.
Selekcija do: 30. 9. 2021.
Selekcije se vrše sukladno postojećim Pravilima Susreta uz mogućnost video selekcije u sljedećim
slučajevima: ukoliko u županiji nije organizirana županijska smotra, niti postoji mogućnost
samostalne selekcije.
Ukoliko je organizirana županijska smotra ili pojedinačna selekcija skupine iz tih županija selekciji
pristupaju nastupom na smotri ili pojedinačnoj selekciji, ali su odabrani ansambl/skupina, u roku od
10 dana od dostave odluke stručnog povjerenstva/selektora HSK-u, dužni poslati snimku odabrane
folklorne točke koja će biti korištena u slučaju online realizacije Susreta uslijed specifičnih okolnosti
uzrokovanih višom silom.
Ukoliko se ansambl/skupina prijavljuje putem video snimke (mogućnost video selekcije), istu je
putem poveznice za pregled potrebno poslati najkasnije do 30. rujna 2021. Kvaliteta snimke treba
zadovoljavati minimum estetske vrijednosti koja joj omogućuje javno prikazivanje kako bi se mogla
koristiti u slučaju realizacije Susreta online. HSK zadržava pravo izmjene i dopune Programa koji će i
ove godine biti revijalnog karaktera.
28. SUSRET HRVATSKIH TAMBURAŠKIH ORKESTARA I SASTAVA
Mjesto: Dugo Selo
Vrijeme: 13. i 14. 11. 2021.
Održava se u skladu s postojećim pravilima.
Selekcija: Sudionici će biti odabrani sa županijskih smotri (ukoliko budu održane), a ansambli iz
županija u kojima smotre neće biti održane bit će odabrani za Susret na temelju video snimaka
prijavljenih programa (dostavljaju se poveznicom). Smotre (uključujući prijavu putem video snimaka)
moraju biti realizirane najkasnije do 3. listopada 2021. godine.

32. SUSRET HRVATSKIH PLESNIH ANSAMBALA
Mjesto realizacije: Velika Gorica
Vrijeme realizacije: 20. – 21. 11. 2021.
Selekcija do: 15. 10. 2021. putem Natječaja
Natječaj za 32. Susret hrvatskih plesnih ansambala je u tijeku i na njega se mogu javiti svi
zainteresirani ansambli (https://bit.ly/34UtN5c ). Pravo sudjelovanja na Susretu stječu ansambli,
članice HSK-a, odabrani od strane Povjerenstva za provedbu natječaja i odabir programa Susreta.
Prijave se primaju zaključno s 15. 10. 2021., a uključuju ispunjenu prijavnicu, biografiju skupine,
fotografiju i poveznicu za pregled prijavljenih koreografija. Kvaliteta snimke treba zadovoljavati
minimum estetske vrijednosti koja joj omogućuje javno prikazivanje u slučaju realizacije Susreta
online. HSK zadržava pravo izmjene i dopune Programa koji će i ove godine biti revijalnog karaktera.
17. SUSRET HRVATSKIH MALIH VOKALNIH SASTAVA
Mjesto: Koprivnica (Dvorana Domoljub, POU Koprivnica) ili online
Vrijeme: 27.-28.11.2021.
Program: U programu nastupaju zborovi i klasični mali vokalni sastavi koji prijavljuju slobodno
odabran program revijalnog karaktera prema Pravilima Susreta.
Selekcija: Sudionici se prijavljuju i selektiraju putem video snimaka ili županijskih smotri (ukoliko
budu održane) zaključno s 3. 10. 2021.
ONLINE 35. SUSRET HRVATSKIH PUHAČKIH ORKESTARA
Mjesto: online@HSK TV, HSK – Youtube kanal, Facebook
Vrijeme: 4. - 5. 12. 2021.
Program: Susret hrvatskih puhačkih orkestara bit će održan u online formi revijalnog karaktera bez
dodijele nagrada. Za Susret se mogu selektirati orkestri A, B, C i D kategorije (s programima u skladu s
Pravilima Susreta). Planirano natjecanje se prolongira za sljedeću godinu (B-D kategorija – 2022., A-C
kategorija 2023.).
Selekcija:
Sudionici se prijavljuju i selektiraju putem video snimaka ili županijskih smotri (ukoliko budu održane)
zaključno s 10. 10. 2021. U mjestima gdje će biti organizirane županijske smotre, sudionici će
primarno biti selektirani tim putem.
53. SUSRET HRVATSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA
Mjesto: ?
Vrijeme: listopad – prosinac 2021.
Program: U programu nastupaju zborovi i klasični mali vokalni sastavi koji prijavljuju slobodno
odabran program revijalnog karaktera prema Pravilima Susreta.
Selekcija: Sudionici se prijavljuju i selektiraju putem video snimaka ili županijskih smotri (ukoliko
budu održane) zaključno s 26.9.2021. U mjestima gdje će biti organizirane županijske smotre,
sudionici će primarno biti selektirani tim putem.

