Območne izpostave JSKD
LENDAVA

JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost,
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje
dostopnosti kulturnih programov.

Območna izpostava Lendava
Janja Magdič

Uvod
Izpostava Javnega sklada Republike Slovenije, območna izpostava Lendava, opravlja povezovalne in
svetovalne naloge na dvojezičnem področju ljubiteljske kulture upravne enote Lendava za sedem
občin:
Lendavo
Črenšovce
Turnišče

Odrance
Veliko Polano
Dobrovnik in
Kobilje.

Vseh sedem občin se razteza na 256 km2 in šteje 24.613 prebivalcev. Obsega 4 krajevne urade in
zavzema 41 naselij. Tu deluje 63 kulturnih društev. Največ jih deluje v občini Lendava (40), drugod
manj – Črenšovci (9), Turnišče (4), Velika Polana (4), Odranci (2), Dobrovnik (2) in Kobilje (2). V
omenjenih krajih so društva pomembni nosilci kulturnega dogajanja in poustvarjanja ljudskega
izročila.
Sodelujemo s Slovenci v Porabju in partnerji v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Dobro
sodelujemo z vsemi vrtci in osnovnimi šolami območja, Zavodom za kulturo madžarske narodnosti,
Madžarsko samoupravno narodno skupnostjo občine Lendava, Zvezo kulturnih društev Lendava,
dvojezično srednjo šolo Lendava, glasbeno šolo Lendava, kulturnimi in drugimi različnimi društvi ter z
izpostavami koordinacije Pomurja in ostale Slovenije. Skupne projekte – srečanja pripravljamo v
različnih krajih na našem območju. Posebnost izpostave je, da se tukaj poustvarja in prepleta
slovenska, madžarska, hrvaška, srbska in romska kultura.

Ocena stanja
V letu 2015 je izpostava izvedla vse projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge
programe s področja kulture. 63-im društvom našega območja, ki so vključene v ZKD Lendava in
posameznikom je nudila pomoč pri društveni dejavnosti, jih obvešča o vseh kulturnih dogodkih,
izobraževanju različnih sekcij , pomaga pri pripravi razpisov na projekte in programe, pomaga pri
organizaciji prireditev in delavnic ter pomaga skupinam pri gostovanjih v tujini. Skupine in društva
spodbujamo k sodelovanju in širitvi kulturne dediščine raznolikega dvojezičnega področja. Vsa
društva oz. njihove skupine so se odgovorno in z veseljem udeležile vseh razpisanih preglednih letnih
srečanj. Pri izboru prizorišč naših srečanj se dogovarjamo z društvi in skrbimo, da so enakomerno
porazdeljena po celotni UE Lendava. Zadnja leta opažamo, da je število nastopajočih npr. v plesnih,
folklornih in tudi pevskih skupinah nekoliko večje kot v preteklih letih, zato smo letošnja srečanja
organizirali v Dobrovniku, večina folklornih, pevskih in gledaliških pa samo v gledališki in koncertni
dvorani v Lendavi (sprejme 440 obiskovalcev in ima 8 garderob), kjer imajo številne skupine res
najboljše pogoje za svojo predstavitev, namestitev. Ker smo v letu 2015 morali začeti plačevati
najem kulturnega doma v Lendavi, bomo v prihodnje imeli več srečanj po domovih izven občine
Lendava, kjer so jih v tem času obnovili in so primerni za naša srečanja. Ostala srečanja pa smo
organizirali v Črenšovcih, Turnišču, Gomilicah, Veliki Polani in na Kobilju. Velikokrat so pri srečanjih
soorganizatorji različna društva, šole, ZKD Lendava ali Zavod za kulturo madžarske narodnosti.
Povsod dobro sodelujemo tudi z lokalnimi skupnostmi. Pri organizaciji srečanj skrbimo, da so
organizacijsko dobro pripravljene. V veliko pomoč so nam delavci preko javnih del, ki skrbijo pri
sprejemu in vodenju nastopajočih skupin, snemanju, pripravi dvorane in garderob ter pogostitvi.
Skozi vse leto dodatno pošiljamo na izobraževanje mentorje različnih dejavnosti, ki jih organizira naša
centralna služba po drugih krajih Slovenije. Vse naše prireditve so medijsko dobro podprte in
odmevne v širši javnosti, kar imamo tudi arhivirano. Najpogosteje spremlja naša srečanja RTV –
madžarska TV Lendava, ki preko oddaje Hidak – Mostovi prenaša naša srečanja tudi na TV SLO 1.
Spremljajo nas tudi lokalne televizije ter časopisne hiše: Vestnik, Népujság (madžarski časopis), Večer
in Delo. Naša srečanja so slikovno predstavljena v Lendavskih novicah – lokalnem časopisu občine
Lendava. Vsa srečanja sami posnamemo in skupinam posredujemo DVDje. Če bodo prihodnje leto
spet razpisi preko Javnih del, bi želela, da bi tudi na ta način lahko pomagali društvom, skladu in
lokalnim skupnostim, ki jih financirajo. V času TLK je prijavilo prireditve in sodelovalo kar 48 naših
društev. S knjižnico Lendava in ZKD Lendava smo sodelovali tudi v Noči knjige v aprilu.

Izvedba rednega programa
Letni program JSKD OI Lendava za leto 2015 z dodatnim programom je bil potrjen na svetu sklada 17.
12. 2014.

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja vseh
različnih dejavnosti vrtcev, šol, zavodov in društev ter izobraževanja po posameznih področjih.
Skozi leto smo izpeljali vsa območna, 4 regijska srečanja in eno državno srečanje po zastavljenem
programu, ter nekaj dodatnih programov in sicer: v januarju pomoč mentorjem OFS z Nežko Lubej na
terenu, v februarju je bila zaključna prireditev ustvarjalno literarnega natečaja ob slov. kulturnem
prazniku v Turnišču, v marcu srečanje lutkovnih, gledaliških otroških/mladinskih skupin ter plesnih
skupin, v aprilu srečanje vrtčevskih in šolskih folklornih skupin, otroških in mladinskih pevskih zborov
ter regijsko srečanje lutkovnih skupin Pomurja, v maju srečanje ljudskih pevcev in godcev, v juniju
srečanje odraslih pevskih zborov, srečanje odraslih folklornih skupin in regijsko srečanje ljudskih
pevcev v Gomilicah, v oktobru srečanje tamburaških skupin in orkestrov Pomurja, v novembru
prireditev Praznujmo skupaj in v decembru že 20. jubilejna prireditev Družina poje. Skozi leto smo
sodelovali še na drugih prireditvah lokalne skupnosti ali gostovali s skupinami na Hrvaškem,
Madžarskem, Slovaškem in v Avstriji. Sodelovali smo tudi na prireditvi Noč knjige in Tednu ljubiteljske
kulture.
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji
na območju izpostave sklada in tudi širše.

Izvedba dodatnega programa
V letošnjem letu smo strokovno pomagali z go. Nežko Lubej šolski folklorni skupini OŠ Kobilje in
mladinski folklorni skupini OŠ Odranci, ki se je uvrstila na regijsko srečanje otroških folklornih skupin.
Folklornim skupinam in pevcem smo uredili izmenjavo nastopov na Hrvaškem (Ivanec, Martin na
Muri, Pirovec, Štrigova, Vidovec, Čakovec) Madžarskem (Lenti, Zalaegerszeg) in Slovaškem. Zanimiva
in odmevna je bila prireditev na Madžarskem, ko smo prevzeli celoten program z naslovom Lendava
se predstavi. Združene folklorne skupine lendavskega območja: slovenska, hrvaška, madžarska in
romska so ob koncu prireditve zaplesali s pozvačinom skupne plese, poželi aplavz in dokazali
sodelovanje različnih kultur. Prevzeli smo povezovanje kulturnega programa Pomurske pokrajinske
zveze DU Murska Sobota na Večeru ljudske pesmi in plesa v Veliki Polani. V koprodukciji z KD Miško
Kranjec Velika Polana smo izvedli dvodnevno prireditev Naša Poljana. V avgustu smo KD Črenšovci za
enotedensko prireditev Jenamena 2015 povabili različne nastopajoče iz ostale Slovenije ter občini
Kobilje in KD Kobilje pomagali izvesti občinski praznik s podoknico Nedeljskega. Po osnovnih šolah
smo organizirali predstavitev cimbal in igranje nanje z Andijem Sobočanom – rezultat sta dva vpisana
v šolo cimbal.
Že peto leto zapovrstjo imamo pregledno skupno srečanje vseh dejavnosti Praznujmo skupaj, kjer se
predstavijo skupine, ki so se uvrstile na regijsko ali državno srečanje, imele obletnico društva, izdale
zgoščenko ali dosegle kak drug pomemben uspeh. Prav je, da tako pozitivno stimuliramo skupine in
da širša javnost vidi njihove uspehe. Letos smo imeli to prireditev 3. decembra na Ta veseli dan
kulture kar v dveh delih – dopoldan za vrtčevske in šolske skupine ter popoldan za odrasle skupine.
Dopoldanski program so si nekatere šole vzele kot kulturni dan za ogled – zato je bila lendavska
gledališka dvorana nabito polna. Skozi cel dan se je predstavilo 26 skupin, skupaj 520 nastopajočih.
Ljudskim pevcem Čerensa smo omogočili snemanje za Srebrne niti in nočni program Murskega vala.

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih
Društvom smo strokovno pomagali pri prijavah na različne lokalne razpise in razpise Sklada. Prav tako
smo društvom pripravili delavnico LAS pri dobrih ljudeh, za strategijo pomurske kulture, različne
projekte in razpise.

Izobraževanja
V začetku januarja smo na terenu strokovno pomagali z ga. Nežko Lubej OFS OŠ Kobilje in Odranci.
Nekateri naši izvajalci so se udeležili tudi drugih izobraževanj, ki so jih pripravile druge izpostave ali so
bile organizirane na državni ravni. Dva folklornika našega območja sta opravila začetni seminar za
vodje odraslih folklornih skupin v Ljubljani in prevzela vodenje skupin. V oktobru smo organizirali z
kvintetom Aeternum pevsko delavnico z Natašo Trobentar Majcen.
Na našem območju pada kakovost odraslih pevskih zborov in se zmanjšuje število plesnih skupin.
Zato bomo v prihodnje poskrbeli za večji poudarek izobraževanju le-teh.

Financiranje
Finančno lendavsko izpostavo podpira šest od sedmih občin v okviru programa in pet občin v okviru
pokrivanje polovične plače zaposlene. Želela bi, da bi tudi občina Velika Polana sofinancirala svoj
delež, kakor ostale občine, saj folklorna skupina iz leta v leto z našo pomočjo dosega državni nivo, kar
je sicer pohvale vredno – nastajajo pa tudi stroški, ki bremenijo izpostavo.
V Lendavi po novem plačujemo najem dvorane, ostale občine nam dajo dvorano v brezplačen najem.
Zato bomo v letu 2016 imeli naša srečanja v primernih manjših brezplačnih dvoranah izven Lendave.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
JSKD OI Lendava pokriva 63 društev, izhajajo iz sedmih občin, in sicer iz občine Lendava, kjer ima
izpostava sedež 40 društev in iz ostalih šestih občin pa: Črenšovci 9, Turnišče 4, Velika Polana 4,
Odranci 2, Dobrovnik 2 in Kobilje 2.
Na našem območju deluje 8 odraslih pevskih zborov, 19 otroških pevskih zborov, 7 mladinskih
pevskih zborov, 3 ženske skupine, 2 okteta, 7 mešanih odraslih zborov, 1 tamburaška skupina ter 4
citrarske skupine. Uspešno deluje tudi 10 otroških gledaliških skupin, 3 odrasle gledališke skupine in
4 lutkovne, 7 plesnih, 18 otroških folklornih skupin in 11 odraslih folklornih skupin, likovna sekcija in
literarna sekcija v ZKD Lendava. V letošnjem letu je kar nekaj skupin z vseh dejavnosti doseglo
regijski nivo (Starejša OFS OŠ Odranci, gledališki skupini DOŠ I Lendava, plesna skupina Plesoči sij
vrtca Lendava, Lutkovna skupina Čevlji DOŠ I Lendava, MPZ OŠ Turnišče, OPZ Pikapolonica OŠ
Črenšovci , OPZ OŠ Dobrovnik, OPZ Glasbene šole Lendava, Aeternum, Madžarski ljudski pevci KD
Gaberje, Ljudske pevke upokojenke KTD Črenšovci, Ljudski pevci KD »Ferdo Godina« Bistrica, odrasla
FS KD Miško Kranjec Velika Polana, folklorna skupina FD Prekmurje Lendava, folklorna skupina VDC
Lendava, folklorna skupina HKD Pomurje Lendava in tamburaška skupina HKD Pomurje Lendava).
Državni nivo pa je dosegla gledališka skupina Teater smo DOŠ I Lendava s predstavo Plesno
podstrešje. Lendavske društvene skupine vadijo v prostorih Zavoda za kulturo madžarske narodnosti
v Banfy centru in v prostorih ZKD Lendava. Šolske skupine pa vadijo po vrtcih in šolah. Po vaseh pa
imajo skupine vaje v kulturnih ali vaških domovih. Skoraj povsod imajo ustrezne pogoje za nemoteno
delovanje.
Tudi v bodoče želimo z našimi programi in programi preko vrtcev, šol in društev promovirati
ljubiteljsko kulturo našega raznolikega dvojezičnega področja.

Sodelovanje s šolami in vrtci
Pri organizaciji naših srečanj, ki so namenjena otrokom, sodelujemo z vsemi vrtci, osnovnimi in
drugimi šolami (8 vrtcev, 10 osnovnih šol, srednja dvojezična šola in glasbena šola). Šole in vrtci si na
dan območnega srečanja gledaliških in lutkovnih skupin planirajo kulturni dan in pridejo spremljat
srečanje v Lendavo.

Naziv kulturna šola imajo ali so obnovili: OŠ Odranci, OŠ Črenšovci, OŠ Dobrovnik, OŠ Bistrica in OŠ
Velika Polana.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
V letošnjem letu je bilo veliko jubilejnih obletnic društev, šol, zavodov ter podelitev Maroltovih in
Gallusovih priznanj. Za vse jubileje smo prisotni in pripravimo skupinam jubilejno priznanje in
jubilejno sliko. HKD Pomurje Lendava smo ob 10. obletnici podelili priznanje sveta sklada za 10-letno
delovanje, ljudskim pevcem KTD Črenšovci priznanje sveta sklada za 15-letno delovanje in Maroltova
priznanja, folklorni skupini KD Žižki Maroltova priznanja in jubilejno ob 20. letnici delovanja,
madžarski folklorni skupini Muravidék za 15 let delovanja, ljudskim pevcem DU Velika Polana
Maroltova priznanja ter priznanje sveta za 15 let delovanja, FS KD Turnišče Maroltova priznanja ter
priznanje sveta za 40 let delovanja, Tatjani Bogdan posebno priznanje sveta sklada za 20 let
delovanja v ljubiteljski kulturi, pevcem KD Odranci Neuničljivo upanje Gallusova priznanja in
jubilejno priznanje sveta za 10 let delovanja, Pevcem MePZ Štefan Cigan Črenšovci jubilejno priznanje
sveta za 20 let delovanja, Zavodu VDC Lendava jubilejno priznanje za 30 let delovanja ter OŠ Kobilje
jubilejno priznanje za 50 let delovanja.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka

Datum (od)

Datum (do)

Dejavnost

Vrsta

SEMINAR RAZVOJ PLESNOSTI IN FOLKLORNI PLESI

10.1.2015

10.1.2015

folklora

izobraževanje

KORAK PO KORAKU - PLESI PRILAGODITVE IN
POSTAVITEV
USTVARJALNO LITERARNI NATEČAJ - PODELITEV
PRIZNANJ IN NAGRAD
ODPRTJE 8. MINI LIKOVNE KOLONIJE V BELTINCIH

15.1.2015

15.1.2015

folklora

izobraževanje

8.2.2015

8.2.2015

prireditev

20.2.2015

20.2.2015

35. DRŽAVNO SREČANJE TAMBURAŠEV IN
MANDOLISTOV SLOVENIJE
HURA ZA LUTKE

27.2.2015

27.2.2015

10.3.2015

10.3.2015

HURA ZA GLEDALIŠČE

19.3.2015

19.3.2015

VIZIJE

1.4.2015

1.4.2015

KRIŽ KRAŽ

8.4.2015

8.4.2015

večzvrstna
dejavnost
likovna
dejavnost
instrumentalna
glasba
gledališče in
lutke
gledališče in
lutke
gledališče in
lutke
folklora

MARKO SKAČE

10.4.2015

10.4.2015

folklora

prireditev

PODELITEV PRIZNANJA SVETA

11.4.2015

11.4.2015

folklora

prireditev

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN POMURJA

16.4.2015

16.4.2015

prireditev

PODELITEV PRIZNANJA SVETA

18.4.2015

18.4.2015

gledališče in
lutke
folklora

19. DRUŽINSKO PETJE V MOZIRJU

19.4.2015

19.4.2015

vokalna glasba

prireditev

OTROCI POJO

21.4.2015

21.4.2015

vokalna glasba

prireditev

MLADI ODER POMURJA

22.4.2015

22.4.2015

prireditev

PLESNA EVFORIJA

24.4.2015

24.4.2015

gledališče in
lutke
ples

REGIJSKO SREČANJE OFS CIRKOVCE

5.5.2015

5.5.2015

folklora

prireditev

REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN
20 LET FS KD ŽIŽKI IN PODELITEV MAROLTOVIH

5.5.2015

prireditev

8.5.2015

8.5.2015

gledališče in
lutke
folklora

3. MEDNARODNO SREČANJE OFS V IVANCU

9.5.2015

9.5.2015

folklora

prireditev

10.5.2015

10.5.2015

folklora

prireditev

ČARDAŠ POLKA

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev

prireditev

prireditev

prireditev

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV I
MALIH PEVSKIH SKUPIN
SREČANJE FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH
SKUPIN MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI
REGIJSKA PLESNA REVIJA

17.5.2015

17.5.2015

vokalna glasba

prireditev

17.5.2015

17.5.2015

folklora

prireditev

22.5.2015

22.5.2015

ples

prireditev

DAN NESKONČNIH MOŽNOSTI

23.5.2015

23.5.2015

prireditev

POZDRAVLJAM TE CVETOČI MAJ

24.5.2015

24.5.2015

večzvrstna
dejavnost
folklora

NAŠA POLJANA

6.6.2015

7.6.2015

folklora

prireditev

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

6.6.2015

6.6.2015

folklora

prireditev

PODELITEV MAROLTOVIH OB 40. LET DELOVANJA FS
TURNIŠČE
NAJ SE ČUJE PESEM

20.6.2015

20.6.2015

folklora

prireditev

28.6.2015

28.6.2015

folklora

prireditev

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA SVETA IN ZLATE
ZNAČKE SKLADA
PODELITEV MAROLTOVIH PRIZNANJ LJUDSKIM
PEVCEM DU NIMAM ČASA VELIKA POLANA
JENAMENA FEST

16.7.2015

16.7.2015

prireditev

6.8.2015

6.8.2015

večzvrstna
dejavnost
folklora

17.8.2015

22.8.2015

prireditev

OBČINSKI PRAZNIK OBČINE KOBILJE

21.8.2015

21.8.2015

VEČER LJUDSKE PESMI IN PLESA

11.9.2015

11.9.2015

večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
folklora

LITERARNA ŠOLA JSKD 2015 - MLADOST V MOČVIRJU

17.9.2015

literatura

izobraževanje
izobraževanje

prireditev

prireditev

prireditev
prireditev

9.MINI LIKOVNA KOLONIJA- LEPOTE LENDAVE,
LENDAVA VABI
KORAK PO KORAKU - PLESI PRILAGODITVE IN
POSTAVITEV, 2. DEL
PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA

17.10.2015

17.10.2015

24.10.2015

24.10.2015

likovna
dejavnost
folklora

21.11.2015

21.11.2015

vokalna glasba

prireditev

PODELITEV ZLATE ZNAČKE JSKD

27.11.2015

27.11.2015

folklora

prireditev

PRAZNUJMO SKUPAJ- TA VESELI DAN KULTURE

3.12.2015

3.12.2015

prireditev

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA VDC LENDAVA

4.12.2015

4.12.2015

večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

DRUŽINA POJE

12.12.2015

izobraževanje

prireditev
prireditev

