Pfarramt St. Franziskus Kempraten
Rebhalde 3, 8645 Jona

organizatori

HKZ - HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA
HDŠ - HRVATSKA DOPUNSKA ŠKOLA

Obitelj u mom srcu
subota, 19.11.2005., 17.30 h
Pfarramt St. Franziskus Kempraten
Rebhalde 3, 8645 Jona

Vazna napomena:
•

Oni koji dolaze vlakom, a silaze u Rapperswilu trebaju uzeti gradski
autobus do Kempratena

•

Oni koji dolaze vlakom iz Züricha preko Meilena i Stäfe trebaju sici u
Kempratenu, jedna postaja prije Rapperswila

Nagrađeni 2004. godine

Hrvatska kulturna zajednica

Program

u suradnji sa
Hrvatskim dopunskim školama
organizirala je za učenike HDŠ-a na područu cijele Švicarske
natječaj s temom

Izvodjenje hrvatske himne
Ljupko Perić

uvodna riječ HKZ-e

Mlade voditeljice

dodjela nagrada djeci 1.-4. razreda

Nagrađena djeca

čitaju svoje literarne radove

„Obitelj u mom srcu“
Natječajem, koji je trajao od svibnja do listopada 2005. god.,
obuhvaćene su 83 Hrvatske dopunske škole, a proveden je za
poetski, literarni i likovni uradak.
Ocjenjivački odbor u sastavu
•
•
•
•
•
•

Glazbena izvedba br.1
Glazbena izvedba br.2
Glazbena izvedba br.3

Božena Alebić, prof. HDŠ, Zürich
Tamara Benčić, prof. HDŠ, St. Gallen, Schwyz, Zürich
Andrijana Matić, prof. HDŠ, Aarau
Marijan Karabin, prof., knjizevnik, Schaffhausen
Vlado Franjević, likovni djelatnik, Vaduz/Liechtenstein
Ivan Mataric, prof., glazbenik, Lustenau/Austria

pregledali su i izvršili izbor radova po skupinama i donijeli odluku o
pobjednicima natječaja.
Nagrađenim učenicima Hrvatska kulturna zajednica daruje prigodne
knjige i posjet u Zoološki vrt Zürich.

Igrokaz u izvedbi HDŠ Frauenfeld
Ivan Matarić

pripremila Andrijana Matić
glazbena točka na glasoviru

Mlade voditeljice

dodjela nagrada djeci 5.-8. razreda

Nagrađena djeca

čitaju svoje literarne radove

Vlado Franjević

proglašenje pobjednika za likovne radove

gospođa Tamara Benčić

završna riječ u ime HDŠ
poziv na izlet u Zoološki vrt

Na današnjoj priredbi čut ćete i vidjeti nagrađene radove.
Također ćemo Vam predstaviti i pobjednike glazbenog dijela
natječaja za koji će predselekcija biti obavljena neposredno prije
održavanja završne večeri.

Na kraju zanimljivog programa pozivamo vas na druženje uz kavu i kolače

