HORVÁT KULTÚRA HETE
Középpontban: a HOŠIG jubileum és a horvát-magyar közös történelem
2013. november 18-22.
PROGRAM

november 18. hétfő
10.00 Tamburica gyermektáncegyüttes köszöntője
20 év a horvát nemzetiség szolgálatában
Fotó- és könyvkiállítás megnyitó - Képes mozaik a HOŠIG történetéről
A Horvát Kultúra Hetének ünnepélyes megnyitója
az Országos Horvát Önkormányzat, a KIM, az EMMI szakállamtitkárság
és a horvát nagykövetség jubileumi köszöntője
Irodalmi Színpad bemutatója
800 közös év – epizódok a közös horvát-magyar történelemből (irodalmi, zenei,
táncművészeti összeállítás)

november 19. kedd
14.00 Horvátország kincsei
Turisztikai plakátkiállítás megnyitója
Tudj meg többet Horvátországról!
Nemzeti értékek, gazdasági esélyek a turizmusban: a Horvát Idegenforgalmi Közösség
filmvetítéses előadása
15.00 Az Adriai tengertől Buda váráig: királyok, hősök, poéták (történelem, hitélet,
néprajz) - diákok és tanárok közös csapatainak szellemi vetélkedője

november 20. szerda
14.00 „Ajándékkosár”. A hazai horvát régiók kultúrája
A bajai és murakeresztúri iskolák jubileumot köszöntő műsora
15.00 HOŠIG „Csillag születik”: énekesek versenye
17.00 Horvát sztárok, horvát slágerek
Disco: válogatás a popzenei kínálatból

november 21. csütörtök
14.00 Legifjabb táncosaink
A Tamburica gyermektáncegyüttes műsora
Tudj meg többet Horvátországról!
A tenger világa: vetített képes ismeretterjesztő előadás az Adria élővilágáról és védelméről
Így született a HOŠIG
Vendégünk dr. Karagics Mihály, az Országos Horvát Önkormányzat egykori elnöke
Akiknek a 20 évet köszönhetjük…
Beszélgetés a HOŠIG egykori tanáraival
Hidat építettünk a Balatonnál
Filmvetítés: I. Horvát-Magyar Ifjúsági Találkozó Zánkán
16.00 Irodalmi Színpad bemutatója
800 közös év – epizódok a közös horvát-magyar történelemből (irodalmi, zenei,
táncművészeti összeállítás)
november 22. péntek
10.00 – 12.00 Kézműves hagyományaink
Tanítják: a zágrábi Marija Jambrišak Leánykollégium diákjai
13.00 „Ajándékkosár”
A zágrábi Ante Kovačić Általános Iskola jubileumot köszöntő műsora
13.30 A HOŠIG-ból indultak…
Talkshow a HOŠIG legsikeresebb karriert befutott egykori diákokkal
14.00 Színpadon a HOŠIG „öregdiákok” énekkara és zenekara
14.30 HOŠIG tehetség színpad
A Fáklya Művészegyüttes, az iskolai kórus, zenekar és szólisták ünnepi műsora
A jubileumi Hét ünnepélyes zárása
18.00 Jubileumi táncház
A Horvát Kultúra Hetének ideje alatt:
GYERMEKRAJZ KIÁLLÍTÁS az Aulában
ISKOLARÁDIÓ: horvát pop- és folk-lemezlovasok műsora
NAGYMAMA KONYHÁJA: horvát ételkülönlegességek készítése és kóstolója

