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Osnovni podaci o ustanovi

Naziv
ustanove

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman

Adresa

Ivana Nepomuka Jemeršića 1, 43290 Grubišno Polje

Telefon

043 448 070, fax: 043 485 270

E-pošta
Web stranica

centar.za.kulturu.i.informiranje@bj.t-com.hr
www.cik.dft.hr
1. ravnateljica Marina Kamber, dipl. oec.

Djelatnici

Stručni
suradnici

2. računopolagatelj – administrativni zaposlenik Ljubica
Krajačić
3. čistačica Vesna Čavić
4. kinooperater-domar Zdenko Ružička
1.
2.
3.
4.
5.

voditeljica folklornog ansambla Una Stamenić
voditelj tamburaške sekcije Ljubomir Stamenić
voditelj malih tamburaša Dario Kolarić
voditelj dramske družine i koorepetitor Ivan Novak
voditeljica mlađe grupe dramske družine Jelena
Ćafor

6.
7.
8.
9.

koorepetitor za dječje folklorne grupe Josip Juranek
voditeljica dječje folklorne grupe Kristina Krajačić
trenerica Mažoretkinja- kadetkinja, Laura Milek
trenerica Mažoretkinja Adrijana Župljanin

Predsjednica Emina Maronić
Upravno
vijeće

Član Tomislav Ulbrih
Član Zdenko Ružička
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Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman osnovan je 29.ožujka
1994. god. odlukom Općinskog vijeća Grubišno Polje, a naziv dr. Franjo
Tuđman nosi od 25. listopada 2004. godine.

Uvjeti rada

U zgradi Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman nalaze se i
Gradska knjižnica Mato Lovrak, područni odjel Osnovne glazbene škole
Brune Bjelinskog iz Daruvara, Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja
i Matica Hrvatska.
Rad Centra za kulturu odvija se u sljedećim prostorijama:
ured ravnateljice
ured računovodstva
2 učionice u kojima se odvijaju radionice i tečajevi
4 manje učionice u kojima se odvija nastava glazbene škole
izložbeni prostor u potkrovlju
kino dvorana.
Gradska knjižnica „Mato Lovrak“ smještena je u lijevom krilu zgrade.
Rad područnog odjela Osnovne glazbene škole „Brune Bjelinskog“
odvija se u 4 učionice koje su u potpunosti opremljene novim
namještajem.
U zgradi se održava i Fit camp (vježbanje uz glazbu) kojega vodi Sven
Mihoković.
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Vizija i misija Centra za kulturu
Centar za kulturu je javna ustanova kulture koja putem svojih djelatnosti
promiče kulturu i umjetničke dosege, prati i potiče aktualna društvena i
kulturna zbivanja i pruža mogućnosti za svestrano informiranje u kulturi i
o kulturi.
Misija Centra za kulturu je očuvanje i razvitak kulturnog i umjetničkog
stvaralaštva i poticanje aktivnijeg sudjelovanja građana u društvenom
životu
zajednice.
Vizija našeg budućeg djelovanja temelji se na našoj ulozi nositelja
kulturnih aktivnosti u gradu Grubišnom Polju i podrazumijeva razvijanje
novih aktivnosti u kulturi i ostalim segmentima našeg područja rada i
usavršavanje postojećih.
Cilj Centra za kulturu je okupljanje što većeg broja korisnika i članova
kroz organizaciju raznih kulturnih i zabavnih priredbi i događaja.
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Folklorni ansambl i tamburaški sastav

Folklorni ansambl osnovan je 1995. godine. Od osnutka do danas kroz
ansambl je prošlo više od tisuću djece i mladih.

Folklorni ansambl čini četiri skupine:
1. dječja skupina
2. skupina odraslih
3. mali tamburaši
4. tamburaški sastav.

Folklorni ansambl njeguje stare običaje, pjesme, ples, dječje igre i
narodnu nošnju. U svojih četiri skupine okuplja 60-ak djece i odraslih.
Probe za sve grupe se održavaju četiri puta tjedno (utorkom i četvrtkom
odrasli, ponedjeljkom i srijedom dječja skupina i mali tamburaši).
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Program rada baziran je na zavičajnoj baštini Bilogore, ali njeguju se i
folklorni običaji Međimurja, Pokuplja, Slavonije, Podravine, Bunjevačkih
plesova, Splita, Korčule i Prigorja.
Članovi folklora na probama stječu nova znanja i upoznaju krajeve diljem
Lijepe naše, ali i šire te se tako i novim prijateljstvima. Osim u mnogim
mjestima u Hrvatskoj predstavili smo svoje pjesme, plesove i običaje na
međunarodnim festivalima u Turskoj, Italiji, Nizozemskoj, Češkoj,
Slovačkoj, Mađarskoj.

Voditeljica ansambla je Una Stamenić. Dječju skupinu vodi Kristina
Krajačić. Koorepetitor dječjoj skupini je Josip Juranek koji sve probe prati
na harmonici, dok prvi ansambl vježba uz pratnju tamburaša i
koorepetitora Ivana Novaka.
Posjedujemo i tradicionalne nošnje za koreografije Bilogore, Slavonije,
Međimurja, Pokuplja, Splita i Bunjevačke nošnje.
Tamburaški sastav vježba i svira na instrumentima koji su u vlasništvu
Centra za kulturu a to su bas, dvije bisernice, samica, bugarija, brač,
gajde i dvojnice. Voditelj tamburaškog sastava je Ljubomir Stamenić a
male tamburaše vodi Dario Kolarić.
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Članovi folklornog ansambla redovito se uključuju i u sve ostale aktivnosti
koje organiziramo u Centru kao npr. maškare, razni koncerti i slično.
Prvi ansambl i mlađe skupine u 2017. godini nastupat će kao i svake
godine na smotrama folklora Bjelovarsko- bilogorske županije.
Tijekom godine uvježbavat će se i nove koreografije, ali najveća pozornost
posvetit će se usavršavanju već uvježbanih i pripremama za koncerte i
nastupe.
U rujnu nakon početka školske godine primaju se novi članovi i upoznaje
ih se sa radom ansambla.
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Kazališni amaterizam

Dramska družina osnovana je kao i folklorni ansambl 1995. godine.
Tijekom godine dramske skupine uvježbavaju razne predstave i skečeve
koje tada izvode na raznim manifestacijama u gradu. Većinu kostima
izrađujemo sami kao i scenografiju.
Podijeljena je u 4 skupine prema uzrastu:
1. najmlađi uzrast Krijesnice

2. uzrast 4.,5. i 6. razreda Zvjezdice
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3. uzrast 7. i 8. razreda Osmaši

4. srednjoškolci- Amatersko kazalište Bilogorci.

Voditeljica 1. i 2. skupine je Jelena Ćafor, a 3. i 4. skupine Ivan Novak.
13. i 14. veljače organiziramo maškare na kojima će sudjelovati i članovi
dramske kao voditelji i animatori.
21. travnja pripremamo Smotru amaterskih dramskih družina i recitatora
pod nazivom „Jemeršićevo proljeće“.
18. studenoga sudjelujemo u nacionalnom projektu Noć kazališta.
5. prosinca pod pokroviteljstvom Grada Grubišnoga Polja organiziramo
podjelu poklona za predškolce povodom Svetog Nikole.
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Mažoretkinje

Osnovane su krajem rujna 2009. godine, a početkom 2010. godine
primljene su u članstvo Hrvatskog mažoret saveza.
U početku su započele rad sa 30 mažoretkinja koje su trenirale u jednoj
grupi, a danas broje 70 članica koje treniraju u četiri skupine, najmanjoj
skupini Kikićima (uzrast od 4-5 godina), mlađim kadetkinjama (6-7),
kadetkinjama (7-10) i juniorkama (11-13). Treniraju ih licencirane
trenerice Adrijana Župljanin i Laura Milek.
Treninzi se održavaju dva puta tjedno srijedom od 17.00 – 21.00 i petkom
od 17.00 do 21.00 sati, a po potrebi i češće.
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U 2017. godini početkom godine počinju treninzi za regionalno i državno
natjecanje. U veljači će se održati Skupština Hrvatskog mažoret saveza na
kojoj se donosi odluka o održavanjima regionalnih prvenstava i predlažu
kandidati za organizaciju državnog prvenstva. Podnijeli smo kandidaturu
za organizaciju regionalnog prvenstva HMS-a za istočnu Hrvatsku koje će
se održati 25. ožujka u školsko-sportskoj dvorani u Grubišnom Polju.
Također smo kandidirali i organizaciju seminara za mace (palice) za 28. i
29. siječnja 2017. u Grubišnom Polju.
Mažoretkinje će u 2017. godini uz folklor nastupati na svim značajnijim
događajima u Grubišnom Polju i gostovati će u mjestima prijateljskih
timova.
Također ćemo povodom obilježavanja Marinja održati
mažoretkinja na glavnom gradskom trgu 15. rujna 2017..

Smotru

U ožujku će se održati radionica na kojoj će mažoretkinje izrađivati
prigodne uskrsne ukrase, a u prosincu će izrađivati božićne ukrase.
U rujnu sa početkom školske godine bit će održana audicija za nove
članice mažoretkinja.
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Radionice i izložbe
RADIONICE

Cilj radionica je poticanje kreativnosti i učenje novih tehnika izrade
ukrasnih predmeta.
Za djecu ćemo organizirati razne kreativne radionice (izrada ukrasnih
predmeta od raznih materijala, oslikavanje stakla i keramike, izrada
čestitki i prigodnih ukrasa).
Radionice organiziramo srijedom u 13.00 sati a tijekom praznika i češće.
Teme radionica prilagođene su uzrastu djece i vezane su najčešće uz
blagdane ili neke značajnije datume koje tijekom godine želimo istaknuti.
Održat ćemo nekoliko radionica u listopadu na kojima će svi zainteresirani
na svoj način (pjesma, literarni rad, crtež, fotografija) moći prikazati što
je to što vole u svom zavičaju. Cilj ovih radionica je da mlade, djecu i sve
koji to žele bolje upoznamo sa našim krajem, a osobito sa područjem
Grada Grubišnoga Polja.
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IZLOŽBE

Tijekom godine organizirat ćemo razne prigodne izložbe:
- u ožujku, povodom dana žena u suradnji sa udrugom Iglica
organiziramo izložbu ručnih radova;
- travanj izložba Uskrsni ukrasi;
- u svibnju organiziramo izložbu cvjetnih aranžmana;
- u rujnu izložba suvenira;
- u listopadu povodom Dječjeg tjedna izložba dječjih radova;
- u listopadu izložba slika Centra Rudolf Steiner iz Daruvara.
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Koncerti

Na početku godine započinjemo sa prednatjecanjima za Prvi pljesak a
finale će se održati 10. veljače.
19. ožujka povodom Dana župe i svetkovine Svetog Josipa i u susret
Uskrsu održat će se koncert na kojem će nastupiti folklorni ansambl i zbor
Župe Svetog Josipa.
U travnju poslije Uskrsa organizirat ćemo koncert Tamburaškog orkestra
HORKUD-a Golub iz Bjelovara.
U svibnju ćemo održati godišnji koncert Folklornog ansambla.
Ministarstvo kulture unazad nekoliko godina osigurava financijsku potporu
za naš program organizacije koncerata klasične glazbe te smo u
Grubišnom Polju imali priliku uživati u izvedbi Zagrebačkog kvarteta čiji
koncert u 2017. želimo organizirati za učenike osnovne škole „Ivana
Nepomuka Jemeršića“.
U rujnu obilježavamo „Marinje“ u suradnji sa Turističkom zajednicom i
Župom svetog Josipa. U četvrtak uoči Marinja održat će se koncert
duhovne glazbe „Mariji u susret“. U petak organiziramo Smotru
mažoretkinja a u nedjelju, na sam dan obilježavanja Marinja na glavnom
gradskom trgu u popodnevnim satima organizirat ćemo kulturno-zabavni
program na kom će se predstaviti naš folklorni ansambl, mažoretkinje i
ostala društva sa područja Grada.
30. listopada organiziramo koncert povodom Dana Grada.

22. prosinca održati će se i tradicionalni Božićni koncert na kojemu će se
predstaviti sve naše sekcije.
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Kazalište
Od 2004. godine Ministarstvo kulture svake nam godine temeljem našeg
programa osigurava potporu za gostovanje profesionalnih kazališta u

Grubišnom Polju, a ujedno smo i na popisu koje Ministarstvo dostavi svim
kazališnim kućama koje financira, te su one dužne ustanovama na popisu
odigrati 2 besplatne predstave. Takvih kazališnih kuća nema puno, ali već
smo nekoliko puta imali priliku našoj djeci na taj način omogućiti
besplatno gledanje predstava nekih od najcjenjenijih kazališta u
Hrvatskoj. Tijekom godine organizirat ćemo nekoliko kazališnih predstava
za školsku i vrtićku djecu, ovisno o ponudama i dogovoru sa školom.
U 2017. godini nastavit ćemo suradnju sa Virovitičkim kazalištem, Pučkim
Teatrom iz Hercegovca, Amaterskim kazalištem iz Daruvara, Kazalištem
Smješko, Kazalištem Merlin, Tigar teatrom, Tvornicom lutaka, a u skladu
sa programom Ministarstva kulture i njihovim popisom kazališta dogovarat
ćemo i neke nove suradnje.
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Projekti i programi
Na natječaj Ministarstva kulture za javne potrebe u kulturi za 2017.
godinu kandidirali smo sljedeće programe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dramske družine Centra za kulturu- redovan rad
Gostovanja profesionalnih kazališta u Grubišnom Polju
Koncerti u Grubišnom Polju
Nabava nošnje za folklorni ansambl
Nabava računalne opreme
Noć kazališta u Grubišnom Polju

U listopadu 2016. na natječaj Regionalne zaklade za lokalni razvoj ZAMAH
„Naš doprinos zajednici“ kandidirali smo projekt: „#GP#CIK#Zabava“ koji
bismo trebali provesti od 3.1.-31.3.2017. godine. U sklopu projekta
organizirali bismo razne sadržaje za djecu.
Tijekom 2016. godine raznim tvrtkama uputili smo zamolbe za
sponzorstvo te smo dobili donacije proizvoda tvrtke Beiersdorf d.o.o.Proizvode NIVEA koje smo podijelili djeci tijekom dječjeg tjedna, tvrtka
FRANCK d.d. donirala je čips i KRAŠ d.d. donirao je svoje proizvode.
Privredna banka Zagreb donirala nam je 1.000 kn.
Mažoretkinje su ostvarile donacije Općine Veliki Grđevac, Općine Sirač i
poduzeća Matina d.o.o. iz Končanice a Grafoprojekt iz Virovitice donirao je
kalendarčiće za 2017. godinu.
Tijekom 2017. godine kandidirat ćemo svoje projekte na natječaje koji će
se objavljivati tijekom godine.

Ljeto u gradu
U 2016. godini u suradnji sa Gradskom knjižnicom „Mato Lovrak“ započeli
smo projekt „Ljeto u gradu“ u sklopu kojega organiziramo razne aktivnosti
za djecu i mlade.
U 2017. godini nastavljamo projekt te tijekom ljetnih praznika planiramo
organizirati dva puta tjedno kreativne radionice, potragu za skrivenim
blagom, igranje gumi-gumi, društvene igre, izlet na Baru, dječje sportske
igre i party na početku i kraju praznika.
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Dječji tjedan
U 2017. godini tijekom dječjeg tjedna od 2.-7.10. organizirat ćemo razne
sadržaje za djecu poput kreativnih radionica, kazališnih predstava, fit
campa za djecu, zumbe i za završetak dječjeg tjedna organizirat ćemo
izložbu dječjih radova i kazališnu predstavu.

Noć kazališta
Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman u nacionalni projekt
Noć kazališta uključuje se od 2009. godine.
2017. godine za Noć kazališta naše dramske družine izvest će svoje
predstave te ćemo ugovoriti i jednu predstavu sa profesionalnim
kazalištem.
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#Bit će svega dođi i ti!
Na natječaj za mlade Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku Grad Grubišno Polje sa partnerima Centrom za kulturu i
informiranje dr. Franjo Tuđman, Gradskom knjižnicom Mato Lovrak i
Udrugom mladih “Grubiša” kandidirao je projekt „#Bit će svega dođi i ti!“
koji će se provoditi u Centru za kulturu i Gradskoj knjižnici tijekom 2017.
godine. Projekt je ukupne vrijednosti 95.270 kn od čega 52.478 kn
osigurava Ministarstvo.
U sklopu projekta planiran je rad Kluba mladih u Centru za kulturu svaki
petak od 17.00-21.00 sat u kojemu će se mladi moći družiti, igrati
društvene igre, izrađivati razne ukrasne predmete, pomagati jedni
drugima u učenju isl.
Uz Klub mladih planirano je i održavanje sljedećih radionica:
1. Informatičke radionice:

napredno korištenje programa iz Microsoft Office paketa,

dizajniranje i izrada plakata, letaka i pozivnica,

oblikovanje dokumenata, maturalnih i završnih radova koje
podrazumijeva korištenje naprednih postavki programa MS Word,

izrada prezentacija.
2. Radionice komunikacije i predstavljanje u javnosti
 Identitet- Tko sam ja tko si ti? –osvijestiti svoj identitet i identitete
drugih. Predrasude i stereotipi- Mi i drugi oko nas! SamopoštovanjeVolim sebe!
 Komunikacijske vještine- Znaš li razgovarati?
 Asertivnost- Kako reći NE!
 Nenasilno ponašanje – Prozor prema nenasilju.
 Rješavanje sukoba- Učionica bez nasilništva.
 Radionica o prevenciji nasilja u vezama- Nasilne veze su bez/veze.
3.







Perspektiva mladih u poljoprivredi i poduzetništvu
Kako otvoriti OPG, obrt i doo
Izračun održivosti malih poljoprivrednih gospodarstava
Porezi za obrtnike i poljoprivrednike
Mladi u poduzetništvu
Perspektiva seoskog turizma u RH i Grubišnom Polju
Mjere ruralnog razvoja (ulaganje u mlade i male poljoprivrednike).

Uz navedene radionice još ćemo organizirati i radionice šminkanja,
kreativne radionice, zumbu, druženja i dva izleta.
18

POKROVITELJI PROGRAMA:
o Ministarstvo kulture
o Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
o Grad Grubišno Polje
o Bjelovarsko-bilogorska županija
o Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja.

SURADNICI:
o Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja
o Gradska knjižnica Mato Lovrak
o Glazbena škola Brune Bjelinskog
o Radio Grubišno Polje
o Dječji vrtić Tratinčica
o OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića
o SŠ Bartola Kašića
o Udruga mladih „Grubiša“
o Udruga Iglica
o Fun fit club
o Udruga mladih „Impress“.
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Popis aktivnosti
SIJEČANJ
4.1. Kreativna radionica „Dobro došla 2017.“
10.1. Obilježavanje svjetskog dana smijeha radionicom za djecu
„Smijeh je lijek!“
13.1. Prednatjecanja za Prvi pljesak i Klub mladih
19.1. Obilježavanje međunarodnog dana zagrljaja radionicom
20.1. Prednatjecanja za Prvi pljesak i Klub mladih
27.1. Prednatjecanja za Prvi pljesak i Klub mladih
28.i 29.1. Seminar za mace
VELJAČA
Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice
Svaki petak Klub mladih
10.2. Finalna večer Prvog pljeska
14.2. „Moje srce za tvoje“ prigodna radionica za Valentinovo
17.2. Maskenbal za odrasle
18.2. Maškare za djecu
OŽUJAK
Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice
Svaki petak Klub mladih
8.3. Obilježavanje međunarodnog Dana žena radionicom za djecu i
otvorenje izložbe ručnih radova
19.3. Koncert povodom Josipova
20.3. Obilježavanje Međunarodnog dana sreće radionicom
22.3. Obilježavanje svjetskog dana voda prigodnom radionicom
25.3. Regionalno natjecanje HMS-a za istočnu Hrvatsku
27.3. Obilježavanje svjetskog dana kazališta
- kazališna predstava za djecu
TRAVANJ
Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice
Svaki petak Klub mladih
5.4. Radionica izrade uskrsnih ukrasa
10.4. Uskrsni sajam- prezentacija uskrsnih ukrasa i dječjih radova
14.4. Jemeršićevo proljeće
21.4. Obilježavanje Dana planete Zemlje održavanjem radionice za
djecu i sadnjom cvijeća
28.4. Obilježavanje svjetskog dana plesa Plesnom radionicom
28.4. Koncert HORKUD-a Golub
SVIBANJ
Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice
Svaki petak Klub mladih
Sudjelovanje mažoretkinja na državnom natjecanju HMS-a
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3.5. Radionica izrade cvjetnih ukrasa i aranžmana i izložba cvijeća
10.5. Obilježavanje Majčinog dana izradom prigodnih poklona za
majke
12.5. Koncert Folklornog ansambla
19.5. Koncert Zagrebačkog kvarteta
15.5. Obilježavanje međunarodnog dana obitelji
29.5. Cvjetni korzo
LIPANJ
Svaki petak Klub mladih
Ljeto u gradu:radionice i razne aktivnosti
14.6. radionica povodom Dana očeva- Poklon tati!
16.6. Party Zbogom školo!
24.6. Dječje sportske igre na Bari
SRPANJ-KOLOVOZ
Ljeto u gradu
Svaki petak Klub mladih
7.7. Vrtna zabava folklornog ansambla, mažoretkinja i dramske
družine
14.7. Izlet na Baru
2.8. Obilježavanje Međunarodnog dana prijateljstva pisanjem pisma
najboljem prijatelju-prijateljici
12.8. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih
31.8. Party „Pozdrav praznicima!“
RUJAN
Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice
Svaki petak Klub mladih
11.-15.9. Audicije za nove članove folklora, dramske i mažoretkinje
14.9. Duhovni koncert „Mariji u susret“
15.9. Smotra mažoretkinja
17.9. Nastup folklornog ansambla, mažoretkinja i ostalih udruga sa
područja grada
21.9. Obilježavanje Međunarodnog dana mira
LISTOPAD
Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice
Svaki petak Klub mladih
Obilježavanje međunarodnog dječjeg tjedna:
2.10. Svečano otvaranje dječjeg tjedna i poruke djece odraslima
4.10. Kreativna radionica
- kazališna predstava za najmanje
5.10. Potraga za skrivenim blagom
6.10. Izložba dječjih radova i party za završetak Dječjeg tjedna
20.10.otvorenje izložbe povodom Dana grada
23.-27.10. radionice Volim svoj grad
30.10. svečani program povodom Dana grada
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STUDENI
Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice
13.-17.11.
kazališne
radioniceizrada
maski
i
kostima,
osmišljavanje priča
18.11. Noć kazališta
18.11.Nastupi na Sajmu sira
20.11. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad
djecom i međunarodnog dana dječjih prava prigodnom radionicom
PROSINAC
Svaku srijedu u 13.00 sati kreativne radionice
5.12. dolazak svetog Nikole
11.- 15. 12. Radionice izrade božićnih ukrasa i čestitki
18.12. Božićni sajam- prezentacija božićnih ukrasa i dječjih radova
22.12. Božićni koncert mažoretkinja, folklornog ansambla i dramske
družine
29.12. Novogodišnji party za djecu

Ur. Broj: 2127/01-23/199-16
Grubišno Polje, 6. prosinca 2016.g.

Ravnateljica
Marina Kamber, dipl. oec.
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