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Z A P I S N I K 
 
 

Sa   sjednice Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog  kazališta Zadar, održane 15.05. 
2017. a početkom u 11  sati u uredu ravnatelja HNK. 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća: 
 

  prof.dr.sc. Živko Nižić, 
                 Jasna Ančić,  

 dr.sc.  Zlatko Begonja, 
 prof.   Rade Šimičević, 
                   John Čolak 

Ostali nazočni:         Renato Švorinić, ravnatelj HNK 
 
Sjednica je sazvana uz  predloženi dnevni red:  
 
  1.    Tromjesečno financijsko izvješće HNK za razdoblje 
          01.01.- 31.03.2017., 
  2.     23. Zadarsko kazališno ljeto, 
  3.     Razno. 

   
Predsjednik Vijeća pozdravlja članove vijeća sa dobrodošlicom i željama za uspješan  
rad vijeća. Predloženi dnevni red stavlja na glasovanje koji  se  jednoglasno i  
prihvaća.  
 
AD  1.  Ravnatelj izvješćuje članove Vijeća o tromjesečnom financijskom izvješću 
Hrvatskog narodnog kazališta za prva tri mjeseca ove godine i naglašava da osnivač 
kazališta Grad Zadar ažurno servisira kazalište sa sredstvima što izuzetno povoljno 
djeluje na rad kazališta. 
 
 
 Izvješće se stavlja na glasovanje i  
 
Članovi Vije ća jednoglasno  donose 

 
Zaklju čak 

o prihva ćanju tromjese čnog izvješ ća o radu i programu HNK Zadar 
 
 
 AD 3: Ravnatelj izlaže program 23. Zadarskog kazališnog ljeta.23. Zadarsko 
kazališno ljeto  otvora se sa s predstavom  Kazališta Komedija iz Zagreba s 
predstavom „Nije bila peta, bila je deveta“ 30.06.2017. u Kazalištu lutaka Zadar.  
 
Slijede  predstave zadarskih izvođača, odnosno naša  predstava  „Ostavljam 
te“,predstava Kazališta lutaka Zadar i Kazališta Virovitica „NEVIDLJIVA“,  Zadarski 



plesni ansambl sa projektom povodom 25. Obljetnice „VEČER S ČETVRTKA NA 
PETAK“, ponavljaju se  predstave HNK Zadar – „BEPO I MARIJETA“ i projekt 
Zadarske umjetnice Mie Burčul-„FROM SHAKESPEARE WITH LOVE“ na kraju tog 
ciklusa.  
U dramskom dijelu programa gostuje pet produkcija hrvatskih kazališta. 
U glazbenom dijelu manifestacija Zadar Jazz&Blues predviđena su tri kvalitetna 
programa. 
 
Programi će se odvijati na 5 lokacija, HNK, Lapidariju Narodnog muzeja, Muzeju 
antičkog stakla, Palači Grisogono-Vovo i Kazalištu lutaka.  
 
Planirana financijska sredstva za ovu manifestaciju iznose 300 tisuća kuna osigurana 
su sredstvima osnivača Grada Zadra,  Ministarstva kulture, donatorima, sponzorima i 
vlastitim prihodima.    
 
Predloženi program  23. zadarskog kazališnog ljeta  
 

ZAKLJU ČKOM 
 
Kazališnog vije ća  jednoglasno je usvojen . 
 
 AD 4 : Ravnatelj i Jasna Ančić izvješćuju Vijeće da se planiraju premijere Kazališne 
radionice  na jesen  . 
 
 Sjednica Vijeća završila je radom u 12,30 sati.  
        Predsjednik Vijeća 

 
____________________

 prof.dr.sc Živko Nižić 
 
        ______________________ 
        Jasna Ančić-član 
 
Zapisničar       _______________________             
Jasminka Mihatov      dr.sc.Zlatko Begonja -član                                                                                   
U Zadru, 15.05.2017.     
        _________________________ 
        prof. Rade Šimičević -član 
 
        _________________________ 
        John Čolak -član 


