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Popis predloženih projektnih aktivnosti diplomatsko–konzularnih predstavništava - 2020. 

 

DRŽAVA, GRAD VRIJEME  AKTIVNOST 

Albanija, Tirana prva polovica godine* glazbeni nastup 

Argentina, Buenos Aires  svibanj/lipanj glazbeni nastup 

Australija, Canberra   prva polovica godine* glazbeni nastup 

Austrija, Beč 

 

prva polovica  

godine* 

predstavljanje  hrvatske 

kulturne baštine 

Azerbajdžan, Baku svibanj/lipanj glazbeni nastup (klapa) 

Belgija, Bruxelles 

 

prva polovica godine* 

 

glazbeni nastup               

glazbeno-scenski nastup 

Bosna i Hercegovina, 

Sarajevo 

tijekom godine 

  

glazbeno-scenski nastup 

(monodrama) 

glazbeni nastup  

Bosna i Hercegovina, 

Mostar 

tijekom godine glazbeni nastup i izložba 

književna večer  

Brazil, Brazilija lipanj  glazbeni nastup  

Bugarska, Sofija lipanj  glazbeni nastup 

Crna Gora, Podgorica prva polovica godine* 

listopad  

glazbeni nastup 

književna večer  

Crna Gora, Kotor lipanj  

kolovoz/rujan  

književna večer  

glazbeni nastup  

Češka, Prag tijekom godine predavanje o hrvatskoj 

glazbi i književnosti,  

glazbeni nastup 

Čile, Santiago, Punta 

Arenas, Antofagasta   

prva polovica godine* 

 

glazbeni nastup  

Egipat, Kairo prva polovica godine* glazbeni nastup (solistički 

koncert)   

izložba 

Ujedinjeni Arapski Emirati, 

Abu Dhabi  

prva polovica godine* glazbeni nastup (solistički 

koncert) 

Francuska, Pariz  

 

siječanj  

tijekom godine 

glazbeni nastup  

izložba  

Francuska, Strasbourg prva polovica godine* glazbeni nastup  

Iran, Teheran prva polovica godine 

 

glazbeni nastup (solistički 

koncert) 

Irska, Dublin  prva polovica godine* glazbeni nastup 

Italija, Rim  

 

prva polovica godine* predavanje o hrvatskoj 

kulturnoj baštini i  

hrvatskoj kulturi i jeziku  

Vatikan tijekom godine glazbeni nastup               

književna večer 

Italija, Milano prva polovica godine* 

 

 

predstavljanje nematerijalne 

kulturne baštine 

glazbeni nastup 

Italija, Trst tijekom godine glazbeni nastup  

izložba  

književna večer 
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Izrael, Tel Aviv lipanj/srpanj  

 

glazbeno-scenski nastup 

Japan, Tokyo prva polovica godine* glazbeni nastup  

Južna Afrika, Pretoria prva polovica godine* glazbeni nastup  

Kanada, Mississauga tijekom godine glazbeni nastup 

Katar, Doha tijekom godine  glazbeni nastup 

Kazahstan, Astana tijekom godine glazbeni nastup 

Kina, Peking svibanj/lipanj  glazbeni nastup   

Koreja, Seul tijekom godine izložba – nacionalni parkovi 

Hrvatske  glazbeni nastup  

Kosovo, Priština  tijekom godine glazbeni nastup  

izložba 

Litva, Vilnius prva polovica godine* 

  

glazbeni nastup  

predavanje o hrvatskoj 

književnosti  

Mađarska, Budimpešta 

 

 

 

svibanj/lipanj 

druga polovica godine 

 

glazbeni nastup 

predavanje o suvremenoj  

hrvatskoj povijesti  

glazbeni nastup (adventski 

koncert) 

Mađarska, Pečuh prva polovica godine* glazbeni nastup 

Maroko, Rabat 

 

tijekom godine predavanje/izložba o 

hrvatskoj povijesti 

glazbeni nastup (manji 

folklorni sastav) 

Malezija, Kuala 

Lumpur/Vijetnam, Hanoi  

svibanj/lipanj 

 

glazbeni nastup 

Nizozemska, Haag ožujak  književna večer  

Njemačka, Dusseldorf tijekom godine glazbeni nastup (klapa)  

predavanje o hrvatskoj 

kulturi   

izložba na temu 

Domovinskog rata  

adventski koncert 

Njemačka, Frankfurt tijekom godine predavanje o hrvatskoj 

glazbi 

glazbeni nastup 

obilježavanje vukovarske 

tragedije: predavanje/  

izložba 

Njemačka, Hamburg  svibanj/lipanj 

druga polovica godine 

glazbeni nastup  

književna večer  

Njemačka, München tijekom godine glazbeno-scenski nastup 

predavanje o hrvatskoj 

kulturnoj baštini i 

predavanje o Domovinskom 

ratu 

glazbeni nastup   

Poljska, Varšava druga polovica godine  dramsko-scenski nastup  

glazbeni nastup  

Portugal, Lisabon/Porto  tijekom godine glazbeni nastup (klasična 
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glazba, orgulje, recital)  i 

predavanje o hrvatskoj 

glazbi - Lisabon i Porto 

predavanje o hrvatskoj 

književnosti - Lisabon  

Rusija, Moskva prva polovica godine* glazbeni nastup 

SAD, Washington prva polovica godine* glazbeni nastup 

SAD, New York  tijekom godine 

 

glazbeno-scenski nastup  

glazbeni nastup  

SAD, Stalna misija RH pri 

UN, New York 

prva polovica godine* 

 

glazbeni nastup  

Sjeverna Makedonija prva polovica godine* 

 

glazbeni nastup  

glazbeni nastup (klapa)  

Slovačka, Bratislava prva polovica godine*  

 

glazbeni nastup 

izložba – nacionalni parkovi 

Hrvatske 

Slovenija, Ljubljana prva polovica godine* glazbeni nastup 

Srbija, Beograd tijekom godine glazbeni nastup (klapa)         

adventski koncert 

Španjolska, Madrid tijekom godine glazbeni nastup  

Švedska, Stockholm 

Latvija, Riga 

 

prva polovica godine* 

 

glazbeni nastup (duet) – 

Stockholm i Riga  

glazbeni nastup (klapa) – 

Stockholm i Riga  

Švicarska, Bern ožujak 

 

svibanj/lipanj 

predavanje o hrvatskoj 

glazbenoj kulturi i jeziku 

glazbeni nastup 

Švicarska, Ženeva svibanj/lipanj glazbeni nastup 

Turska, Istanbul tijekom godine izložba  

Ukrajina, Kijev prva polovica godine* glazbeni nastup (ozbiljna 

glazba, manji zbor, ženska 

klapa) 

Velika Britanija, London tijekom godine glazbeni nastup 

 
* Najveći broj izvedbenih aktivnosti planira se održati u svibnju/lipnju 2020. 

 

Pojašnjenje projektnih aktivnosti:  

Fotografske izložbe o Hrvatskoj: kulturna baština, prirodne ljepote, nacionalni parkovi, 

znamenitosti, inovacije, dizajn, hrvatski velikani, prepoznatljive osobe iz svijeta sporta   

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

solistička izvedba, pijanistički recital, orguljaški koncert, koncert ozbiljne glazbe, adventski 

koncert…  

Glazbeno - scenski nastup: kazališna predstava manjeg opsega hrvatskih dramskih autora - 

prednost će imati oni projekti koji izvode hrvatske autore na engleskom i drugom jeziku zemlje 

primateljice ili na hrvatskom jeziku za studente/učenike hrvatskog jezika 

Znanstveno - stručno predavanje ili književna večer na temu hrvatske povijesti, jezika i 

književnosti, glazbe, kulturne baštine, Domovinskog rata 
 


