Smotre na području Vukovarsko srijemske
županije i njihov značaj za opstojnost kulturno
umjetničkih udruga
Zajednica kulturno umjetničkih djelatnosti djeluje na području Županije
Vukovarsko-srijemske, isključivo u amaterskom dijelu kulturno umjetničkih
djelatnosti, posebice na očuvanju tradicijske glazbe, pjesama, plesova, običaja i
narodne nošnje.
Cilj djelovanja ZAKUD-a je organizirani, planski razvoj kulturno umjetničke
djelatnosti, te očuvanja i propagiranje tradicijske kulture na području naše
Županije. To ostvaruje djelovanjem svih svojih članica.
U ZAKUD se udružuju kulturno umjetnička društva i druge udruge koje se
bave amaterskom kulturno-umjetničkom djelatnošću na području naše Županije.
ZAKUD u svom programu djelovanja među ostalim sadrži :
-

istraživanjima na terenu tj. snimanju arhivskog materijala
osposobljavanju voditelja za kvalitetno vođenje udruga.

-

Prikupljanje materijala koji postoje u svezi KUD-ova, a s ciljem
rekonstrukcije i uvježbavanja programa kojeg društva izvode

-

Stručno usavršavanje voditelja

-

Održavanje stručnih predavanja/seminara za
tamburaških i sekcija svirača tradicijskih glazbala

-

Osposobljavanje tamburaških sekcija pri
Osnovnim školama gdje je to najpotrebnije

-

Organiziranje i suorganizacija Manifestacija od značaja za Županiju

voditelje

KUD-ovima,

folklornih,

odnosno

Tako se na području Vukovarsko srijemske Županije održava dvadeset i
osam ( 28 ) manifestacija koje možemo podijeliti na :
-

Revije u tradicijskom odijevanju ( dvije )
Plesne smotre za odrasle izvorne skupine ( devet )
Plesna smotre za dječje i odrasle izvorne skupine ( pet )
Plesne smotre samo za dječje skupine ( dvije )
Smotra dramskih amatera ( jedna )
Smotra pjevačkih skupina ( jedna )
Smotra svirača tradicijskih glazbala ( jedna )
Smotra nacionalnih manjina ( tri )
Znanstveni skup ( jedan )
Smotra pučkih pisaca ( jedna )

te

-

Smotra reproduktivnog folklora ( jedna )

Ovdje moramo naglasiti da se u sklopu Vinkovačkih jeseni održava
Državna smotra izvornog hrvatskog folklora, Međužupanijska smotra dječjih
folklornih skupina, Županijska smotra izvornog folklora i večer županijskog
reproduktivnog folklora.
Veliki broj manifestacija, kao i njihova raznolikost, što se tiče samoga
sadržaja, imaju višestruki značaj za kulturno umjetničke udruge na području
Vukovarsko srijemske županije.
Sve udruge, članice ZAKUD-a, imaju mogućnost nastupa na više smotri u
Županiji, pa tako, ukoliko su slabiji financijski, ipak mogu motivirati članove za
bavljenje folklorom.
Udruge koje u svom sastavu imaju dječju folklornu sekciju, također imaju
mogućnost za više nastupa na području Županije.
Nastupanjem na manifestacijama u Županiji voditelji izvornih skupina
razmjenjuju iskustva u radu, ali se mogu i usporediti sa skupinama istoga
plesnog područja.
Skoro na sve manifestacije folklorne skupine mogu dovesti i gostujuće
skupine pa po principu razmjene odlaze u uzvratne posjete i time si osiguravaju
nastupe izvan Županije. Ovo je posebno zanimljivo u vrijeme Vinkovačkih jeseni,
jer tada dolaze izvorne skupine iz svih Županija RH kao i hrvatske skupine iz
inozemstva, pa postoji mogućnost uzvratnog posjeta i izvan države.
Bez obzira na ova značenja manifestacija koje se održavaju u VSŽ
trenutno stanje nije baš sjajno :
-

Mali postotak KUD-ova, radi tokom cijele godine
Voditelji folklornih skupina u rijetkim slučajevima istražuju plesove,
pjesme i običaje svoga mjesta, i to kasnije primjenjuju u izvođenju
svog programa

-

Sve je manji broj mladih svirača tambura i tradicijskih glazbala

-

Voditelji folklornih skupina uglavnom nisu educirani za posao koji
obavljaju

