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Predmet : 3. SMOTRA DJEČJEG IZVORNOG FOLKLORA OTOČAC 2023. 
 
                      Gacko pučko otvoreno učilište Otočac organizira  3. Smotru dječjeg izvornog  folklora 
Otočac 2023. koja će se održati 22. travnja 2023. u velikoj dvorani Učilišta.  
Smotra  okuplja mješovite dječje folklorne skupine Ličko- senjske županije  i gostujuće skupine iz drugih 
krajeva Hrvatske.  
Program započinje  u 17 sati .  
Nastup dječjih skupina ograničen je na maksimalno sedam minuta.  
Program smotre pratit će stručno povjerenstvo koji će vrednovati nastupe svih sudionika predlažući 
najbolje dječje skupine za sudjelovanje na drugim manifestacijama ( Dječje Vinkovačke jeseni, Dječja 
smotra folklora u Kutini..), a nakon održanog programa biti će održan okrugli stol za voditelje dječjih 
folklornih skupina. 
Mješovite dječje dobne skupine: od 3 do 16 godina. 
Stručno povjerenstvo čine vodeći hrvatski stručnjaci iz područja etnologije, etnomuzikologije i 
folkloristike. 
Čast nam je  i zadovoljstvo pozvati Vas da sudjelujete i svojim nastupom obogatite sadržaj i program 
ove manifestacije koja ima cilj očuvanja kvalitete nematerijalne kulturne baštine dječjeg folklora ovog 
dijela Hrvatske te prikazivanje dječjih pjesama, igara i plesova s područja Ličko senjske županije koja je 
pomalo zaboravljena na izvornoj dječjoj folklornoj sceni. 
                    Molimo Vas da nam najkasnije do 31. ožujka 2023.g., potvrdite svoj dolazak 
prijavnicom koju Vam šaljemo u prilogu. 
Vaš dolazak očekujemo između 15,00 i 16,00 sati. 
Prigodom dolaska voditeljima će biti uručen raspored nastupa.   
Bit će nam izuzetno zadovoljstvo pozdraviti Vas u našoj sredini i zaželjeti ugodan boravak. 
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na : 
Telefon/ Fax :  385  (0)  53 771 143 
Mobitel:           385  (0)  98 939 82 78, ravnateljica Nada Avsec, prof. 
                         385  (0) 99 774 9000, referent za kulturnu djelatnost Vera Dasović 
e-mail:  gacko-pou@gs.t-com.hr 
             gacko.pucko.otvoreno.uciliste@gmail.com 
    
                               S poštovanjem,           
                                                                                                                         Ravnateljica: 
 
                                                                                                                       Nada Avsec, prof.  
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