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Popis predloženih projektnih aktivnosti diplomatsko–konzularnih predstavništava RH 

 – provedba tijekom 2023.  

 

 

Napomena: Navedena odredišta provedbe projekta su informativnog karaktera. Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova u dogovoru s prijaviteljem zadržava pravo izmjene odabranog odredišta provedbe 

projekta sukladno vlastitim potrebama. 

 

DRŽAVA, GRAD VRIJEME  AKTIVNOST  

Albanija, Tirana svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

izložba fotografija na temu obljetnice 10 godina članstva u 

EU (koje prikazuju važne trenutke hrvatskog EU-

integracijskog puta i najvažnija postignuća od ulaska u EU)  

Alžir, Alžir tijekom godine glazbeni nastup – klasična glazba (najviše kvartet) ili manji 

vokalni ansambl  

Andora, Andorra la 

Vella  

prva polovica 

godine 

glazbeni nastup – klavirski koncert 

Argentina, Buenos 

Aires  

tijekom godine  glazbeni nastup – solistički ili koncert manjeg  komornog 

ansambla   

Australija, Canberra  lipanj, srpanj  glazbeni nastup – suvremena hrvatska glazba (jazz, pop, 

kantautori, samostalni glazbenik, duet ili manja glazbena 

skupina) 

Austrija, Beč tijekom godine 

 

 

tijekom godine 

glazbeni nastup – klasična glazba, komorni ansambl, 

klavirski recital 

 

znanstveno-stručno predavanje i književna večer na temu 

glagoljice 

Belgija, Bruxelles 

 

lipanj/srpanj) glazbeni nastup – klasična glazba (veći orkestar ili zbor) 

BiH, Sarajevo tijekom godine 

 

svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

glazbeni nastup – klasična, sakralna glazba  

 

glazbeni nastup – klapa 

BiH, Banja Luka travanj ili rujan znanstveno-stručno predavanje ili književna večer na 

temu hrvatske povijesti, jezika i književnosti, glazbe, 

kulturne baštine, moderne umjetnosti, dizajna 

Brazil, Brazilija 

(Rio de Janeiro, Sao 

Paulo) 

lipanj, srpanj 

 

glazbeni nastup – klasična glazba (solo, duo) 

Bugarska, Sofija 

 

 

Sofija, Plovdiv 

tijekom godine 

 

 

druga polovica 

godine 

glazbeni nastup – klasična glazba, suvremena glazba, jazz 

 

izložba na temu suvremenog hrvatskog dizajna 

Crna Gora, 

Podgorica 

svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

glazbeni nastup – klapa 

Češka, Prag svibanj, lipanj  

 

 

glazbeni nastup – klapa, jazz, etno skupina, manji komorni 

ansambl 
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Čile, Santiago svibanj, lipanj 

(Dan državnosti)  

glazbeni nastup – glazbeni nastup jednog hrvatskog solista 

(glasovir)  

Danska, Kopenhagen svibanj, lipanj 

(Dan državnosti)  

glazbeni nastup – klapa 

Egipat, Kairo tijekom godine znanstveno-stručno predavanje na temu hrvatske kulture i 

povijesne baštine  

Finska, Helsinki 

 

svibanj, lipanj 

 

 

listopad- 

prosinac 

 

glazbeni nastup – solistički koncert ili klapa (manja) 

 

znanstveno-stručno predavanje na temu hrvatske 

podvodne arheologije, suvremene umjetnosti 

Francuska, Pariz 

 

 

Rueil Malmaison 

svibanj, lipanj  

 

 

prosinac, Božićni 

koncert  

glazbeni nastup – klasična glazba (solo nastup ili manji 

komorni sastav, klapa) 

  

glazbeni nastup – manji komorni sastav (trio) 

Francuska, 

Strasbourg  

tijekom godine glazbeni nastup – jazz sastav  

 

Grčka, Atena svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

glazbeni nastup – manji jazz sastav  

Indonezija, Jakarta  tijekom godine glazbeni nastup – klasična glazba, etno glazba (manji 

sastav)  

Irska, Dublin  svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

 

tijekom 

akademske 

godine 

glazbeni nastup – manji ansambl, duo ili kvartet koji izvodi 

baroknu glazbu 

 

znanstveno-stručno predavanje o povijesti grada Zagreba 

Italija, Rim  

 

 

 

 

 

Malta 

 

 

 

 

 

San Marino 

tijekom godine 

 

 

tijekom godine 

 

 

tijekom godine 

 

 

tijekom godine 

 

 

tijekom godine 

 

 

tijekom godine 

 

znanstveno-stručno predavanje na temu hrvatske kulturne 

baštine 

 

glazbeni nastup – solistički koncert ili koncert manjeg 

ansambla   

 

znanstveno-stručno predavanje na temu hrvatske kulturne 

baštine 

 

glazbeni nastup – solistički koncert ili koncert manjeg 

ansambla   

 

znanstveno-stručno predavanje na temu hrvatske kulturne 

baštine 

 

glazbeni nastup – solistički koncert ili koncert manjeg 

ansambla   

Italija, Milano tijekom godine glazbeni nastup – vokalni ansambl  

Italija, Trst oko Uskrsa ili 

Božića  

 

tijekom godine 

glazbeni nastup – klasična glazba (maksimalno kvartet) 

 

književna večer – predstavljanje aktualnih prijevoda 

hrvatskih autora na talijanski jezik    
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Japan, Tokyo tijekom godine 

tijekom godine 

glazbeni nastup – klasična glazba, klapa (manja) 

izložba o hrvatskim sportskim uspjesima i sportašima 

Kanada, Ottawa svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

 

glazbeni nastup – klapa (manja) 

Kazahstan, Astana tijekom godine glazbeni nastup – klasična glazba (solo, duo, kvartet) ili 

klapa (manja) 

Koreja, Seul tijekom godine  

 

 

tijekom godine 

glazbeni nastup – klapa (manja), jazz (manji sastav) 

 

predstavljanje hrvatske književnosti na temu Ivane Brlić – 

Mažuranić (multimedijalna prezentacija)  

Litva, Vilnius svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

 

tijekom godine 

glazbeni nastup - klapa 

 

 

izložba – tema: povijest stvaranja moderne Hrvatske / Hrvati 

koji su doprinijeli svijetu (osobe iz svijeta hrvatskog sporta 

ili umjetnosti) / hrvatske inovacije (uz mogućnost 

znanstveno-stručnog predavanja) 

Luksemburg svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

glazbeni nastup – klasična glazba (manji gudački sastav, 

duet ili kvartet) 

Mađarska, 

Budimpešta  

tijekom godine 

 

glazbeni nastup – klasična glazba  

Mađarska, Pečuh svibanj glazbeni nastup – kulturno umjetničko društvo koje bi 

predstavilo posebnosti hrvatske kulturne baštine i običaja  

Malezija, Kuala 

Lumpur  

tijekom godine glazbeni nastup – klasična glazba, etno glazba (manji 

sastav) 

 

Maroko, Rabat 

 

svibanj, lipanj 

 

listopad/studeni 

 

 

prosinac 

glazbeni nastup – koncert etno-jazz glazbe 

 

književna večer – hrvatska poezija (autori prevedeni na 

francuski jezik) 

 

glazbeni nastup – klasična glazba 

Norveška, Oslo svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

glazbeni nastup – solo, duo ili klapa (manja) 

Njemačka, Berlin tijekom godine glazbeni nastup – klasična glazba (manji gudački sastav, 

duet ili kvartet), etno glazba 

Njemačka, Hamburg svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

 

 

tijekom godine 

 

 

drugi dio 

godine/prosinac  

glazbeni nastup – kulturno umjetničko društvo/tamburaški 

sastav koje bi predstavilo posebnosti hrvatske kulturne 

baštine i običaja  

 

znanstveno-stručno predavanje – tema: hrvatsko članstvo 

u EU, hrvatski jezik 

 

glazbeni nastup – adventski vokalni koncert (klapa ili manji 

zbor)  

Njemačka, 

Düsseldorf 

svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

glazbeni nastup – klapa 

Poljska, Varšava 

 

 

svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

 

glazbeni nastup – klapa 
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Boleslawiec 

 

 

 

Varšava 

lipanj 

 

 

 

listopad/studeni 

 

glazbeni nastup – kulturno umjetničko društvo koje bi 

predstavilo posebnosti hrvatske kulturne baštine i običaja  

 

znanstveno-stručno predavanje – književna večer na 

temu  obilježavanja 140. godišnjice smrti Julija Benešića  

Portugal, Lisabon, 

Porto  

svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

 

 

glazbeni nastup – klapa, klasična glazba (manji ansambl 

primjerice komorni orkestar koji bi izveo hrvatske, 

portugalske i ostale autore klasične glazbe)  

Rumunjska, 

Bukurešt 

tijekom godine glazbeni nastup – klasična glazba (manji ansambl)  

SAD, Washington tijekom godine 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

glazbeni nastup – nastup manjeg broja glazbenika 

(solistički nastup, duo, kvartet, jazz sastav ili sl.) suvremene 

glazbe 

 

znanstveno-stručno predavanje ili književna večer na 

temu hrvatske povijesti, jezika i književnosti, glazbe, 

kulturne baštine, moderne umjetnosti, dizajna 

SAD, Los Angeles  tijekom godine 

 

 

tijekom godine 

 

glazbeni nastup – klasična, suvremena glazba (duet, 

kvartet) 

 

znanstveno-stručno predavanje ili književna večer na 

temu hrvatske povijesti, jezika i književnosti, glazbe, 

kulturne baštine, moderne umjetnosti, dizajna 

SAD, Chicago 

 

Notre Dame, savezna 

država Indiana  

 

 

tijekom godine 

 

 

znanstveno-stručno predavanje o Ivanu Meštroviću  

Sjeverna 

Makedonija, Skopje 

travanj, Uskrsni 

koncert 

 

svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

 

prosinac, Božićni 

koncert 

glazbeni nastup – klasična, sakralna glazba (manji komorni 

sastav) 

 

 

glazbeni nastup – klapa  

 

glazbeni nastup - klasična, sakralna glazba (manji komorni 

sastav)  

Slovenija, Ljubljana tijekom godine glazbeni nastup – klasična ili jazz glazba  

Srbija, Beograd tijekom godine  

 

 

svibanj 

 

glazbeni nastup – komorni ansambl, jazz sastav (manji) 

 

književna večer na temu moderne umjetnosti, nastup 

suvremenih hrvatskih pisaca  

Sveta Stolica, 

Vatikan 

tijekom godine  

(svibanj/lipanj/sr

panj/rujan) 

glazbeni nastup – pijanistički ili orguljaški koncert (duo, 

klasično-sakralni repertoar) 

 

glazbeni nastup – kulturno umjetničko društvo koje bi 

predstavilo posebnosti hrvatske kulturne baštine i običaja; 

oratorijski zbor ili klapa 

 

znanstveno-stručno predavanje – teme: Povijest hrvatskog 
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jezika kao službenog jezika EU, Sv. Ćiril i Metod, Povijest 

katoličanstva u Hrvata, papa Hrvat Siksto V i  Sv. Šimun 

Bogoprimatelj 

Španjolska, Madrid  svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

 

tijekom godine  

glazbeni nastup – klavirski koncert 

 

 

izložba posvećena hrvatskim sportašima i sportskim 

djelatnicima koji su djelovali u Španjolskoj  

Švedska, Stockholm tijekom godine 

 

tijekom godine 

 

glazbeni nastup – suvremena glazba, klapa 

 

izložba suvremene hrvatske fotografije 

Švicarska, Bern  tijekom godine 

 

 

 

tijekom godine 

 

 

 

tijekom godine 

glazbeni nastup – klasična glazba ili jazz (maksimalno 

kvartet), starija klasična, srednjevjekovna, renesansna glazba 

(solo) 

 

znanstveno-stručno predavanje – na temu kulturnih i 

znanstvenih veza između Hrvatske i Švicarske 

 

večer hrvatske književnosti   

Švicarska, Zürich lipanj 

(Dan državnosti) 

glazbeni nastup – klasična glazba 

Švicarska, Ženeva svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

glazbeni nastup – klapa ili jazz (trio ili kvartet)  

Turska, Ankara  

 

tijekom godine  glazbeni nastup – klasična glazba, klapa, jazz (manji sastav)  

Turska, Istanbul svibanj, lipanj 

(Dan državnosti) 

glazbeni nastup – klasična glazba (trio) 

Velika Britanija, 

London 

tijekom godine glazbeni nastup – klapa 

 

Pojašnjenje projektnih aktivnosti:  

 

Glazbeni nastup s pretežito hrvatskim repertoarom: vokalno-instrumentalna izvedba, solistička izvedba, 

pijanistički recital, koncert klasične glazbe, sakralne ili suvremene glazbe 

 

Izložba koja prikazuje hrvatsku kulturnu baštinu, prirodne ljepote, nacionalne parkove, znamenitosti, 

inovacije, dizajn, hrvatske velikane, prepoznatljive osobe iz svijeta sporta, povijesti, književnosti, znanosti. 

Predlažemo autorima izložbi razmotriti i mogućnost izrade izložbe u zemlji primateljici. 

 

Znanstveno-stručno predavanje ili književna večer (na engleskom jeziku, jeziku zemlje primateljice, na 

hrvatskom jeziku za studente/učenike hrvatskog jezika) na temu hrvatske povijesti, jezika i književnosti, 

glazbe, kulturne baštine, inovacija, uspostave diplomatskih odnosa, Domovinskog rata, sudjelovanja u 

međunarodnim organizacijama (primjerice u Međunarodnom savezu za sjećanje na holokaust kojim 

Hrvatska predsjeda od ožujka 2023.), godišnjice članstva u EU te druge obljetnice (primjerice godina 

obilježavanja 80. godina od smrti Nikole Tesle i sl.), 

 

Neovisno o navedenom popisu, prijavitelji mogu predložiti i druge projektne aktivnosti tijekom 2023. 

godine.  


