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PREDMET:  

POZIV I PRIJAVE ZA 62. FESTIVAL HRVATSKIH KAZALIŠNIH AMATERA 

 

Poštovani, 

 Hrvatski sabor kulture objavljuje Poziv za prijave predstava za 62. Festival hrvatskih kazališnih 

amatera (62. FHKA) koji će, ukoliko to dopusti epidemiološka situacija i propisane mjere, biti održan u 

Vodicama, od 20. do 22. svibnja te od 27. do 29. svibnja 2022. godine.  

Ovim putem pozivamo zainteresirana amaterska kazališta i kazališne udruge/sekcije da do 21. 

veljače 2022. prijave svoje predstave i putem selekcija izbore sudjelovanje na Festivalu. 

 

Festival hrvatskih kazališnih amatera je godišnja smotra najboljih amaterskih kazališta i kazališnih skupina. 

Zadaća Festivala jest poticajno djelovanje na razvoj kazališnog amaterizma u Hrvatskoj i razvoj publike te 

prezentacija najkvalitetnijih godišnjih ostvarenja amaterskih kazališnih udruga i sekcija koje djeluju u 

Hrvatskoj i inozemstvu (udruge Hrvata izvan RH) svih kazališnih poetika koje njeguju kazališne skupine: 

klasičnog, pučkog, plesnog, alternativnog teatra te druge vrste kazališnih izričaja. 

 

PRAVILA Festivala hrvatskih kazališnih amatera s PRIJAVNICOM dostavljamo u prilogu, a dostupna su i na 

web stranici HSK-a. 

 

PRIJAVE 

- Zainteresirane kazališne udruge/sekcije i amaterska kazališta koje djeluju u županiji gdje postoji i djeluje 

županijska zajednica KUU ispunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavnicu trebaju dostaviti Hrvatskom 

saboru kulture putem e-pošte na adresu: kazaliste@hrsk.hr (s naznakom Prijava za 62. FHKA) te svojoj 

županijskoj zajednici najkasnije do 21. veljače 2022. 

Molimo županijske zajednice KUU da što prije upoznaju svoje kazališne družine/sekcije s rokom prijave 

i dostave im ovaj Poziv i prijavnicu, kako bi pravovremeno – do 21. 2. 2022. – poslali prijavnicu 

Hrvatskom saboru kulture i svojoj županijskoj zajednici.  

- Amaterska kazališta i kazališne družine/sekcije, koje djeluju u županiji gdje ne postoji ili ne djeluje 

zajednica KUU te amaterska kazališta/sekcije udruga Hrvata koje djeluju izvan RH, ispunjenu 

prijavnicu šalju isključivo Hrvatskom saboru kulture na kazaliste@hrsk.hr, također najkasnije do 21. 2. 

2022. 

SELEKCIJE PREDSTAVA 

  Rok za održavanje županijskih smotri i pojedinačnih selekcija (gdje će iste biti održane) je 24. 4. 

2022., a rok za slanje video snimki prijavljenih predstava putem poveznica za pregled snimki je 14. 4. 

2022. *** 
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***Selekcije prijavljenih predstava vrše se sukladno postojećim Pravilima Festivala hrvatskih 

kazališnih amatera te uz mogućnost video selekcije: ukoliko u županiji prijavljenih skupina, obzirom na 

specifičnu epidemiološku situaciju, nije organizirana županijska smotra, niti postoji mogućnost nastupa na 

pojedinačnoj selekciji ili na smotri u susjednoj županiji, sve skupine te županije mogu poslati video snimke 

prijavljenih predstava putem poveznice za pregled snimke najkasnije do 14. travnja 2022. Ukoliko je 

organizirana županijska smotra ili pojedinačna selekcija jedne ili dviju predstava iz pojedinih županija, sve 

skupine iz tih županija selekciji pristupaju nastupom na smotri ili pojedinačnoj selekciji te nemaju 

mogućnost slanja video snimke.  

 

Prijavljene amaterske kazališne udruge Hrvata koje djeluju izvan RH selekciji pristupaju isključivo 

dostavom poveznice za pregled kvalitetnih video snimki predstava u propisanom roku (do 14. 4. 2022.), 

koje će vrednovati selektor HSK-a - koji od svih prijavljenih može odabrati jednu za ravnopravno 

sudjelovanje na FHKA-u. 

 

Skupine odabrane za nastup na FHKA-u dužne su, u roku od 15 dana od dana dostave odluke 

selektora/stručnog povjerenstva, HSK-u dostaviti snimku odabrane predstave koja će biti korištena u slučaju 

online realizacije Festivala uslijed specifičnih okolnosti uzrokovanih višom silom. 

 Sve kazališne družine/sekcije i amaterska kazališta koje nisu članovi HSK-a, trebaju se prije prijave i 

sudjelovanja na selekcijskim županijskim smotrama ili pojedinačnim selektiranjima učlaniti u HSK. Upute za 

učlanjenje dostupne su na službenoj web stranici HSK-a. 

 

*U slučaju više sile, HSK zadržava pravo prilagodbe Pravila i organizacije FHKA novonastalim okolnostima. 

 

 Za dodatne informacije možete kontaktirati Martinu Brumen, stručnu suradnicu za kazališnu, 

književnu i likovnu kulturu u HSK-u, na broj 095/4556879 ili 01/4556879, te putem e-maila na: 

kazaliste@hrsk.hr 

 

Hrvatski sabor kulture želi Vam blagoslovljen Božić, sretnu i uspješnu 2022. godinu, ispunjenu radošću 

igre, kazališnim nadahnućem i dobrim predstavama! 

 

Srdačni pozdravi. 

S poštovanjem. 

 
 

Stručna suradnica 
za kazališnu, književnu i likovnu kulturu 

Martina Brumen, mag. educ. croat. 

 

Tajnik  
Hrvatskoga sabora kulture 

dr. sc. Dražen Jelavić 

              

        
 
Dostavljeno:  
1. Naslovu;  
2. Arhiva, ovdje 
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