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Domaćin ovogodišnje Smotre je Grad Koprivnica, a Smotra će se održavati od 10.-12.
listopada
pod
nazivom
"Radost, igra i stvaralaštvo djece
". Zanimljivost je u tomu što je upravo Koprivnica bila domaćin prve Smotre dječjeg stvaralaštva
u DND-a pokrenute i održane 1993. g. U Društvima Naša djeca organiziraju se brojne
kulturno-umjetničke aktivnosti s djecom u slobodnom vremenu, a jednom godišnje u okviru
Dječjeg tjedna održava se i zajedničko kulturno događanje – Smotra dječjeg stvaralaštva.

Ove godine ta najmasovnija dječja manifestacija doživljava svoje 15.-to po redu, obljetničko
izdanje. Smotra će se održati u Koprivnici od 10. do 12. listopada, a okupit će dječje stvaralačke
skupine - dramske, lutkarske, plesne, glazbene, likovne, filmske i ekološke i njihove stručne
voditelje volontere iz osnovnih DND-a iz cijele Hrvatske. Predviđa se da će u Koprivnicu doći
između 1 000 i 1 200 sudionika u dobi od 5 do 15 godina pa će se uz djecu domaćine okupiti na
Smotri i oko 2500 djece. U mnogobrojnim nastupima djeca iz DND-a će prezentirati
kulturno-umjetničko stvaralaštvo te očuvanje tradicije i običaja krajeva iz kojih dolaze.

Smotra je snažan poticaj djeci i mladima da sudjeluju u kulturi i pri tome razvijaju svoje
stvaralačke mogućnosti i talente. Ujedno je to i mogućnost za druženje i razvijanje prijateljstva
među djecom i mladima iz cijele Hrvatske budući da će djeca gosti sudionici Smotre biti
smješteni u obiteljima svojih vršnjaka iz Koprivnice.Za sve sudionike Smotre domaćin Društvo
Naša djeca Koprivnica osigurava i zanimljiv program tijekom kojeg će upoznati
kulturno-povijesne znamenitosti Koprivnice i Podravine. Pored ostalog djeca iz cijele Hrvatske
imat će priliku osjetiti atmosferu koprivničkog Renesansnog festivala čiji će im akteri kao što su
mušketiri, haramije te obrtnici koji njeguju stare zanate prenijeti svoje vještine.

Značajnost ovog događanja u području kulturno-umjetničkog amaterizma djece sve više se
prepoznaje i u široj kulturnoj javnosti kao i u lokalnoj zajednici u gradovima domaćinima. Ovom
masovnom dječjom manifestacijom promiču se i aktivnosti iz područja kulture i slobodnog
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vremena djece u okviru programa Gradovi i općine prijatelji djece, što je prepoznao i podržao i
Grad Koprivnica kao suorganizator i glavni pokrovitelj Smotre te brojni sponzori među kojima su
ove godine INA d.d. i Hrvatska lutrija d.d..

www.savez-dnd.hr
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