
 
Kroatiska Riksförbundet i Sverige 

 

 
 
Kroatiska riksförbundet (KR) är kroaternas riksorganisation i Sverige 
och den grundades 1978. KR har i dagsläget 24 lokala medlems-
föreningar, som finns spridda runt om i Sverige. 
 
Det bor uppskattningsvis ca 30 till 35 tusen kroater i Sverige och de 
representeras av KR i olika sammanhang på riksplanet, exempelvis i 
olika rådgivande instanser och statliga organisationer. Vi verkar på 
riksomfattande nivå genom våra utskott, vi anordnar gemensamma 
aktiviteter för medlemsföreningarna och samordnar samarbetet mellan 
dem. KR är dessutom en aktiv medlem i Croatian World Congress, en 
global sammanslutning av utlandskroater, som verkar i ca trettio länder. 
 
Den kroatiska kulturfestivalen har anordnats av KR sedan 1980 och har 
blivit det största återkommande årliga evenemanget, som samlar våra 
föreningar och gäster i en gemensam strävan att bevara och presentera 
kroatisk kultur i olika former. 
 
Under årens lopp har kulturfestivalen anordnats i olika städer och våra lokala 
föreningar har haft värdskapet och ansvarat för genomförandet. En kort historik: 
 

1980 Olofström 1987 Malmö 1994 Malmö 2001 Göteborg     2008 Göteborg   
1981 Göteborg  1988 Göteborg 1995 Göteborg 2002 Malmö          2009 Malmö 
1982 Malmö 1989 Malmö 1996 Malmö 2003 Göteborg     2010 Göteborg 
1983 Göteborg 1990 Göteborg 1997 Göteborg 2004 - 2011 Malmö 
1984 Malmö 1991 Malmö 1998 Malmö          2005 Malmö 
1985 Olofström 1992 Göteborg 1999 Göteborg     2006 Göteborg 
1986 Göteborg 1993 Stockholm 2000 Malmö          2007 Helsingborg  

 

Vill Du veta mer? 
 

Kroatiska Riksförbundet, Box 22033, SE - 400 72 Göteborg 
www.kroatiskariksforbundet.org      kroatiska.riksforbundet@swipnet.se 

 

31. Smotra hrvatske  
kulture u Švedskoj 

 

 
 

 

31:a Kroatiska 
Kulturfestivalen i Sverige 

 
Orkanen, Malmö Högskola 

 

Subota 29. listopada 2011 godine u 15 sati 
Lördag 29 oktober 2011 kl 15 

 

Savez hrvatskih društava u Švedskoj 
u suradnji s HKD Jadran, Hrvatska Žena i NK Croatia 

 

Kroatiska Riksförbundet i Sverige i samarbete med 
KKF Jadran, Kroatiska Kvinnoföreningen & NK Croatia 

 
 
 
 

http://www.kroatiskariksforbundet.org/
mailto:kroatiska.riksforbundet@swipnet.se


 Otvorenje 31. Smotre – hrvatska i švedska himna 
 

 Pozdravni govor domaćina – udruge grada Malmö 
 

 Uvod u program – voditelji programa imaju riječ 
 

 HKD Jadran (Malmö) – In memoriam Jelena Stanišić 
 

 Pokrovitelj Smotre ima riječ – Savez hrvatskih društava 
 

 HKD Jadran (Malmö) - dječja grupa pjeva i pleše Slavoniju 
 

 HD Lijepa Naša (Oslo) – izvodi slavonski Svatovac 
 

 Veleposlanstvo Republike Hrvatske – Veleposlanik Vladimir Matek 
 

 HD Marko Marulić (Halmstad) – recitacija  
 

 HD Velebit (Göteborg) – mlade žene pjevaju i plešu Zagorje 
 

 Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine – veleposlanik Darko Zelenika 
 

 KUD Rečica (Karlovac) – Kordunaške uspomene 
 

 
S  T  A  N  K  A    

 

 HD Šokadija (Göteborg) – pjesme uz tamburu 
 

 HD Hrvatska Žena (Malmö) – nastupa sa spletom narodnih pjesama i 

plesova 
 

 HFS Katarina Zrinski (Göteborg) – izvodi splet pjesama i plesova  

iz Slavonije i Baranje 
 

 HD Velebit (Göteborg) – odrasla grupa izvodi kolo Ražanac 
 

 HKD Jadran (Malmö) – odrasla grupa izvodi splet prigorskih plesova  
 

 HKŠD Croatia (Helsingborg) – kola i pjesme iz Bosanske Posavine 
 

 KUD Rečica (Karlovac) – Pjesme i plesovi Rečice 
 

 

 31. festivalens början – kroatisk och svensk nationalsång 
 

 Värdarna välkomnar – lokalföreningarna i Malmö 
 

 Inledning i programmet – programledarna tar över 
 

 KKF Jadran – In memoriam Jelena Stanišić 
 

 Kroatiska riksförbundet i Sverige – organisatören har ordet 
 

 KKF Jadran – barngruppen framför danser från nordvästra Kroatien 
 

 KF Lijepa Naša – framför en bröllopsdans från norra Kroatien 
 

 Republiken Kroatiens Ambassad  –  Ambassadör Vladimir Matek 
 

 KF Marko Marulić – diktläsning 
 

 KF Velebit – kvinnogruppen framför dans och sång från området norr 

om Kroatiens huvudstad Zagreb 
 

 Bosnien och Hercegovinas Ambassad–ambassadör Darko Zelenika 
 

 KUD Rečica – våra gäster frammanar minnen från staden Kordun 
 

P   A   U   S    
 

 KF Šokadija – sång och musik 
 

 Kroatiska Kvinnoföreningen – framför dans och sång från olika delar 

av Kroatien 
 

 KKF Katarina Zrinski – sånger och danser från nordöstra Kroatien 
 

 KF Velebit – framför dans och sång från en by utanför staden Zadar 
 

 KKF Jadran – vuxengruppen framför dans- och sångpotpourri från 

området runt Zagreb 
 

 KKIF Croatia – dans och musik från norra Bosnien, vid floden Sava 

 

 KUD Rečica – framför sång och dans från sin hemtrakt i Kroatien 
 


