TJEDAN HRVATSKE KULTURE
U središtu: HOŠIG-ova 20. godišnjica i hrvatsko-mađarska zajednička povijest
18.-22. studenoga 2013.
PROGRAM

18. studenoga – ponedjeljak
10.00 Dobrodošlica - ples dječje plesne skupine Tamburica
Dvadeset godina u službi hrvatske narodnosti
Otvorenje izložbe fotografija – Slikovni mozaik o povijesti HOŠIG-a
Svečano otvorenje Tjedna hrvatske kulture
Pozdravni jubilarni govori Hrvatske državne samouprave, Ministarstva javne uprave i
pravosuđa, Ministarstva ljudskih resursa i Veleposlanstva RH u Mađarskoj
Premijera Literarne pozornice
800 zajedničkih godina – isječci iz zajedničke hrvatsko-mađarske povijesti
(književno- glazbeni-plesni prizor)
19. studenoga – utorak
14.00 Blaga Hrvatske
Otvorenje izložbe turističkih plakata
Saznaj više o Hrvatskoj!
Nacionalne vrednote, gospodarske mogućnosti u turizmu: predavanje uz filmsku projekciju
predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti
15.00 Od Jadranskog mora do budimske tvrđe: kraljevi, junaci, pjesnici (povijest,
vjerski život, etnografija) – kviz zajedničkih timova učenika i nastavnika
20. studenoga – srijeda
14.00 „Košara darova”, kultura hrvatskih regija u Mađarskoj
Predstavljaju se učenici-gosti iz Baje i Kerestura
15.00 „HOŠIG traži zvijezdu“: natjecanje pjevača
17.00 Hrvatske zvijezde, hrvatski hitovi
Diskać: izbor iz ponude pop glazbe

21. studenoga – četvrtak
14.00 Naši najmlađi plesači
Program dječje plesne skupine Tamburice
Saznaj više o Hrvatskoj!
Svijet mora: popularno-znanstveno predavanje uz projektiranje filma o živom svijetu Jadrana
i njegovoj zaštiti
Tako je nastao HOŠIG
Naš je gost dr. Mijo Karagić, bivši predsjednik Hrvatske državne samouprave
Kojima možemo zahvaliti 20 godina…
Razgovor s bivšim profesorima HOŠIG-a
Gradili smo most na Balatonu
Projektiranje filma: I. Susret hrvatsko-mađarske mladeži u Zánki
16.00 Premijera Literarne pozornice
800 zajedničkih godina – isječci iz zajedničke hrvatsko-mađarske povijesti (književnoglazbeni-plesni prizor)
22. studenoga – petak
10.00-12.00

Naši običaji rukotvorina
Predstavljaju: učenice zagrebačkog Ženskog učeničkog doma Marija Jambrišak

13.00 „Košara darova”
Pozdravni svečani program zagrebačke OŠ Ante Kovačića
13.30 Iz HOŠIG-a su krenuli…
Talkshow s HOŠIG-ovim bivšim učenicima s najuspješnijim životnim putem
14.00 Na pozornici HOŠIG-ov pjevački zbor i sastav „starih đaka”
14.30 Pozornica HOŠIG-ovih nadarenih učenika
Svečani program umjetničkog ansambla Luč, školskog pjevačkog zbora, sastava i
solista
Svečano zatvaranje jubilarnog Tjedna
18.00 Jubilarna plesačnica
Popratni programi Tjedna hrvatske kulture:
IZLOŽBA UČENIČKIH RADOVA u Auli
RADI RADIO: hrvatski pop i folk – predstavljaju se disk džokeji
BAKINA KUHINJA: pripremanje i kušanje hrvatskih specijaliteta

