REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 612-03/17-01/02
URBROJ: 2155/01-01-17-3
Omiš, **************** 2017.g.

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša
br. 4/09, 9/10. 2/13 i 10/13) i članka ***. Statuta Festivala dalmatinskih klapa Omiš (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 3/97 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Omiša na ***. sjednici od
*********** 2017.g. donosi
ZAKLJUČAK
1. Grad Omiš kao osnivač javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš
prihvaća:
- Izvješće o radu Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2016.g.;
- Financijsko izvješće Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2016.g.;
- Plan rada Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2017.g.
- Financijski plan Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2017.g.
u obliku i sadržaju iz akta kojeg je podnio Festival dalmatinskih klapa Omiš od
5.travnja 2017.g., a prileži ovom zaključku kao njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom glasniku
Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. Festival dalmatinskih klapa Omiš, n/r ravnatelja, Omiš,
3. Službeni glasnik Grada Omiša,
4. Pismohrana /04/.

Izvješće o radu FDK u 2016. godini

Opis izvršenog programa
Jubilarni 50. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2015. održan je u razdoblju od 4. lipnja do 23. srpnja
2016. god.
U natjecateljske programe 50. Festivala prijavilo se ukupno 115 klapa. Nakon audicija, koje su tijekom
ožujka i travnja održane u Splitu, Dubrovniku, Korčuli, Zadru, Šibeniku, Zagrebu, Rijeci, Omišu, te
naposljetku u Čapljini u obliku večernjeg koncerta, nastup na 50. Festivalu izborilo je ukupno 79
klapa u šest natjecateljskih kategorija, i to kako slijedi:
Večer debitanata - 11 klapa
Večer popularnih skladbi - 10 klapa
Večer mješovitih klapa - 9 klapa
Izborne večeri - 21 muška i 15 ženskih klapa
Večer novih skladbi – 13 klapa
Na natječaj za nove skladbe 50. Festivala dalmatinskih klapa Omiš pristiglo je ukupno 42 skladbe.
Središnjim zbivanjima u Omišu (2. - 23. srpnja 2016.) prethodile su četiri festivalske večeri koje se
tradicionalno u lipnju održavaju izvan Omiša, i to:
4. lipnja; Večer popularnih skladbi, Blato na Korčuli
11. lipnja; Večer mješovitih klapa, Komiža (Vis)
17. i 18. lipnja; Večer debitanata i Revijalni koncert pobjednika, Bol (Brač) U programu
Revijalnog koncerta pobjednika nastupile su nagrađene klape iz prethodne večeri (Stine,
Orca, Sveti Nikola), te kao gost večeri muška klapa Kaše iz Dubrovnika.
Nakon što je sa Bolom zatvoren krug festivalskih programa izvan Omiša, uslijedila su središnja
festivalska zbivanja održana u Omišu od 2. do 23. srpnja.
Na Svečanom otvorenju, pod nazivom Retrospektiva Festivala (2. srpnja) nastupili su laureati
omiškog festivala: Trogir (m) – Trogir, Ošjak (m) – Vela Luka, Filip Dević (m) – Split, Šibenik (m) –
Šibenik, Luka (ž) – Rijeka, Luka (m) – Ploče, Cesarice (ž) – Zagreb, Neverin (ž) – Kaštel Lukšić,
Nostalgija (m) – Zagreb, FA Linđo (ž) – Dubrovnik, Sinj (m) – Sinj, Šufit (m) – Split.
Kroz tri Izborne večeri (7., 8. i 9. srpnja), u kojima su i ove godine u istoj večeri zajedno nastupile
muške i ženske klape, stručno ocjenjivačko povjerenstvo je odabralo 10 klapa koje su ušle u Završnu
večer ženskih klapa (22. srpnja), i 12 klapa za Završnu večer muških klapa (23. srpnja). U prvoj
Izbornoj večeri nastupilo je ukupno 12 klapa (6 muških i 6 ženskih), u drugoj Izbornoj večeri
nastupilo je 12 klapa (8 muških i 4 ženskih). U trećoj Izbornoj večeri nastupilo je 12 klapa (7 muških i
5 ženskih).
Posebno ističemo 21. po redu Tradicionalni koncert Grad Zagreb Gradu Omišu (16. srpnja) koji je
rezultat dugogodišnje uspješne suradnje Gradske skupštine Grada Zagreba i Grada Omiša odnosno
FDK Omiš.
Festivalska zbivanja su popraćena od strane nacionalnih i regionalnih medija, posebno naših
medijskih pokrovitelja i promotora (Slobodna Dalmacija, HR – Radio Split, Radio Dalmacija, Dalmacija
News, Terracon News, CMC, te TV Jadran). HRT – Hrvatski radio je snimao ili izravno prenosio
nekoliko festivalskih večeri, dok je Hrvatska televizija preuzela prijenos sa odgodom Završne večeri
ženskih klapa, te izravan prijenos Završne večeri muških klapa na II. programu HTV-a.

Sa ciljem promicanja dalmatinske klapske pjesme, Festival dalmatinskih klapa Omiš pored svog
osnovnog programa tijekom godine realizira i brojne druge aktivnosti koje obuhvaćaju tradicionalne,
te prigodne i promotivne koncerte, kako u Omišu, tako i u drugim mjestima. U prošloj godini održano
je nekoliko programa:
Svečani koncert povodom Dana grada Omiša (16. svibnja) uz nastup muškog zbora
Brodosplit
Tradicionalni, 32. po redu, Svečani koncert Festivala dalmatinskih klapa Omiš pod nazivom
„Pismo moja, hrli tamo (Zagrebu na dar)“ (4. studenog) u KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu
na kojem su nastupile najuspješnije klape iz Omiša
Humanitarni koncert „Božić u klapskom ruhu“ (28. prosinca) u ispunjenoj novoj športskoj
dvorani „Ribnjak“ na kojem su nastupali brojni izvođači klape i solisti. Humanitarni cilj
koncerta je u potpunosti uspio jer je za projekt glazbene radionice Udruge „Prijatelj“ iz Omiša
ukupno prikupljeno 28.804 kn, a svi troškovi organizacije uredno podmireni.
Kao najvažniji i najznačajniji događaj za Festival ali i za grad, osim koncertnog programa
Festivala, svakako ističem otvorenje stalnog izložbenog prostora Festivala 17.7. u centu
grada u kojem posjetitelj može upoznati i proučiti povijest Festivala i klapske pisme te kupiti
prigodni suvenir, notne edicije, nosače zvuka ili ulaznice za festivalska događanja.
Od uvaženih gostiju na 50. Festivalu svakako treba istaknuti posjet predsjednice RH
Kolinde Grabar Kitarović završnoj večeri Festivala i izložbenom prostoru Festivala koja je
ujedno bila i pokrovitelj Festivala. Također svečanom otvorenju prisustvovao je Ministar
kulture RH Zlatko Hasanbegović koji je Festivalu uručio povelju UNESCO-a.
Festival dalmatinskih klapa Omiš brine o izdavanju notnih edicija i nosača zvuka, s ciljem očuvanja,
afirmacije i promocije tradicionalne dalmatinske klapske pjesme, kao i poticanja suvremenog
klapskog stvaralaštva. Tako je nakon više godina pauze ponovno uvedeno tiskanje notne edicije
Novih skladbi Omiš 2016. i tradicionalno izdan nosač zvuka Nove skladbe Omiš 2016. Oba izdanja
promovirani su u okviru Večeri Novih skladbi Omiš 2016.
Prema uobičajenoj praksi, Festival dalmatinskih klapa Omiš izdao je Katalog festivalskih zbivanja koji
prati sva festivalska događanja tijekom godine.
Kako bi u godini obljetnice što više gradio svoj brand redizajniran je i moderniziran vizualni identitet
Festivala te zajedno s tim izrađeni suveniri kao i nove zastave i zastavice.
Uvedene su i brojne novine u samom natjecanju koje su pozitivno ocjenjene od strane klapske
javnosti, kao na primjer izrada detaljnog pravilnika ocjenjivanja, transparentniji način dodjeljivanja
ocjena, glasanje publike putem SMS-a.

Ravnatelj FDK Omiš
Mijo Stanić, prof.

Financijski izvještaj FDK u 2016. god.

Festival dalmatinskih klapa Omiš dolaskom novog ravnatelja uveo je niz promjena i novina u svom
radu. Obzirom da se prošle godine održavao jubilarni 50 Festival u svrhu obilježavanja te značajne
obljetnice pripremljeni su brojni projekti od kojih je većina realizirana a neki su pred realizacijom.
Promjene koje su napravljene odnose se na smanjenje troškova organizacije Festivala i na
organizaciju rada Festivala.
Treba istaknuti da je financijska situacija na dan 1. kolovoza kada je novi ravnatelj stupio na dužnost
bila slijedeća: U blagajni Festivala nalazilo se 205,00 kn a na Festivalskom računu 8634,11 kn
Primopredaja dužnosti obavljena s prethodnim ravnateljem nije izvršena potpuno transparentno
stoga je bilo potrebno dosta vremena da se utvrdi točan iznos dugovanja prema brojnim
dobavljačima.
Festival je odmah po preuzimanju dužnosti novog ravnatelja sklopio ugovor s knjigovodstvenim
servisom „Trist“ iz Omiša, a koji prije nije postojao, te je ono preuzelo knjigovodstvene poslove
Festivala. Sa svim dobavljačima ostvareni su kontakti kako bi se utvrdilo i konsolidiralo točno stanje
dugovanja.
Najveća potraživanja bila su od strane HDS-ZAMP-a, 213.100,00 kn. U pregovorima s glavnim
tajnikom HDS-a dio dugova je oprošten, a ostatak dogovoren isplatiti u mjesečnim obrocima.
Otkazom prethodnim partnerima i suradnjom s novima značajno su smanjeni troškovi rasvjete i
razglasa, ali i smještaja i prehrane klapa.
Ipak ukupni troškovi Festivala nisu smanjeni u odnosu na prethodni. Glavni razlog je upravo
obilježavanje njegove 50. obljetnice.
Tako je osim koncertnih događanja otvoren stalni izložbeni prostor Festivala, redizajniran i
moderniziran vizualni identitet Festivala, te intenziviran rad na Monografiji 50 godina FDK Omiš koja
bi trebala biti promovirana u okviru obilježavanja dana Grada Omiša u svibnju 2017.g.
Detalji izvještaja u prilogu.
Ravnatelj FDK Omiš
Mijo Stanić, prof.

Program obilježavanja 51. FDK Omiš 2017.
Pripreme za održavanje 51. Festivala su u tijeku. Kalendar događanja je gotovo potpuno
složen. Nakon provedenog natječaja odabrane su nove skladbe, otvorene su prijave za
sudjelovanje na audicijama u brojnim kategorijama koje će se prema kalendaru odvijati
tijekom ožujka i travnja. Glavna koncertna događanja na 51. FDK Omiš 2017. planirana su u
razdoblju od 3. lipnja do 22. srpnja 2017. godine. U sklopu svog redovnog programa, Festival
realizira niz cjelovečernjih koncerata. U skladu s tradicijom, neki imaju natjecateljski, a neki
revijalni karakter. Središnjim zbivanjima u Omišu tijekom mjeseca srpnja, prethode uvodni
programi (večer klapa debitanata, večer mješovitih klapa) koji čine sastavni dio Festivala, a
održavaju se tijekom lipnja.
Ove godine Festival uvodi niz promjena u organizaciji i rasporedu koncertnih večeri. Tako se
u potpunosti ukida Večer popularnih skladbi koja se održavala u Blatu na Korčuli. Razlozi
ukidanja ove večeri su što je ona od svog nastanka bila u svrhu podilaženja pop glazbi i
modernim trendovima a što je u suprotnosti s tradicijom omiškog Festivala. Postoje drugi
klapski Festivali koji se bave takvim glazbenim izričajem. Zatim na njoj nikada nisu bili
dovoljno jasno definirani kriteriji koje popularne skladbe i na koji način obrađivati, a zadnjih
godina došlo je i do zasičenja i pada interesa za ovu večer.
U Blato se premješta Večer mješovitih klapa, dok za Komižu postoji mogućnost organizacije
jedne revijalne večeri. Dislokacijom dijela programa izvan Omiša, Festival je uspješno
nametnuo nove sadržaje te osigurao realizaciju kvalitetnih programa izvan središnjih
festivalskih zbivanja u srpnju. Realizacija spomenutih programa doprinijela je očuvanju i
popularizaciji dalmatinske klapske pjesme diljem Dalmacije, ali i jačanju ugleda i položaja
Festivala dalmatinskih klapa Omiš.
Realizacija glavnog dijela programa 51. Festivala odvijala bi se od 30. lipnja do 22. srpnja
2017. god. u Omišu prema slijedećem rasporedu:
- Svečano otvorenje 51. FDK Omiš 2017. Večer izvornih napjeva (30. lipnja)
- Autorska večer Živka Ključe (1. srpnja)
- Večer novih skladbi (2. srpnja)
- Tri izborne večeri muških i ženskih klapa (7., 8. i 9. srpnja)
- Tradicionalni koncert “Grad Zagreb Gradu Omišu“ (15. srpnja)
- Završna večer ženskih klapa (21. srpnja)
- Završna večer muških klapa (22. srpnja)
Festival ponovno u svoj program uvodi dvije večeri, jednu natjecateljskog i jednu revijalnog
karaktera, koje se nekoliko godina nisu odvijale na Festivalu.
To su: „Večer izvornih napjeva“ s kojom bi počeo 51. FDK. Na Festivalu dalmatinskih
klapa u Omišu već je duži niz godina zamjetna težnja klapa da u svrhu što boljeg dojma pred
stručnim sudom pjevaju napjeve i skladbe sa sve složenijim obradama. Na taj način
zanemaruje se veliki broj jednostavnih, ali tako lijepih tradicijskih napjeva koji se niz godina
uopće ne izvode. Klapski voditelji, posebice mlađi, često ni ne znaju za takve napjeve ili ih
namjerno izbjegavaju misleći da ako ih njihove klape budu izvodile neće ostaviti dovoljno
upečatljiv dojam pred stručnim sudom. Takav trend upravo je u suprotnosti s jednostavnim
načinom pjevanja koji su baštinili naši prethodnici. Iz navedenih razloga, a u duhu povratka
iskonskom i tradicijskom pjevanju kako je nekada bilo, Festival u svoj program ponovno
uvodi „Večer izvornih napjeva“. Istoimena večer već se održavala u razdoblju od 2001. do
2006. godine. Nanovo utemeljena „Večer izvornih napjeva“ imala bi neke slične elemente
kao i prethodna, ali i neke novine. Obzirom da će se dio tih novina prvi put dogoditi na
omiškoj pozornici večer bi u ovoj godini imala svojevrsni eksperimentalni karakter. Njen
uspjeh i prihvaćanje od strane klapa i javnosti odrediti će budućnost ove večeri.
PRAVILNIK za „Večer izvornih napjeva“
- U ovoj kategoriji mogu nastupati muške, ženske i mješovite klape

- U ovoj kategoriji mogu nastupati klape koje broje od četiri do šest članova
- Sve klape na nastupu pjevaju na jedan mikrofon
- Klape pjevaju isključivo a cappella tradicijske napjeve s posebnog popisa od 50 zadanih
napjeva
- Popis zadanih napjeva podijeljen je u dvije skupine. Prva skupina od 40 i druga od 10
napjeva (u prilozima popis i notni zapisi svih napjeva).
- Svaka klapa za ovu kategoriju prijavljuje tri napjeva isključivo iz skupine od 40 zadanih
- Svaka klapa na audiciji u dogovoru sa stručnim sudom odabire jedan od tri prijavljena
napjeva iz skupine od 40 zadanih
- Više klapa ne može izvoditi isti napjev. U takvom slučaju stručni sud će nakon provedenih
audicija prednost izvedbe napjeva dati onoj klapi koja ga po njegovoj procjeni bolje izvodi.
- Uoči tonske probe na sam dan natjecanja svaka klapa ždrijebom izvlači drugi napjev iz
skupine od 10 zadanih
- Na ovoj večeri planirano je da u ovoj godini nagrade dodjeljuje samo publika, a nagrade će
biti i sponzorske u jelu, piću ili nekoj turističkoj atrakciji grada Omiša.
Kako je razvidno iz pravilnika, težnja je potaknuti klape da šire svoj opus pjesama, a ne da
se cijelu godinu, kako je čest slučaj, usredotoče na dvije-tri vježbajući ih do „savršenstva“, a
time zapravo gubeći na onoj spontanosti koja je nekada krasila izvođače. Važnu ulogu u ovoj
večeri treba imati ambijent u kojem klape pjevaju stoga je zamišljeno da on bude nešto
drugačiji nego što je uobičajeno, sličan onom kako se nekada pjevalo na Festivalu.
Druga večer koja se vrača na Omiš je revijalna autorska večer uvijek dobro primljena među
gledateljstvom. Ove godine to je večer skladatelja Živka Ključe.
Također, kao novost za razliku od dosadašnje prakse, Večer novih skladbi održala bi se na
Trgu sv. Mihovila (Velikoj pjaci) i to u prvom vikendu 51. Festivala, u nedjelju 2. srpnja.
Razlog pomicanja termina je rasterećivanje klapa prijavljenih i u drugim kategorijama kako im
Večer novih skladbi, koja je ranije bila između izbornih i završnih večeri, ne bi oduzimala
koncentraciju. Drugi razlog je povratak Večeri novih skladbi na „Veliku pjacu“ gdje po svojoj
važnosti svakako pripada.
Što se tiče ostalih projekata svakako je Monografija 50 GODINA FDK najznačajniji od njih.
Knjiga je gotova i u rukama recenzenata. U planu je do kraja ožujka unijeti sve korekcije i
krenuti u tisak kako bi se promocija knjige održala u okviru obilježavanja dana grada Omiša
16. svibnja o.g.. Za dan grada tradicionalno je planiran koncert na Trgu dr. Franje Tuđmana.
Nakon 51. Festivala u planu su koncert u dvorani Lisinski i humanitarni božićni koncert, ali i
seminar i okrugli stol za voditelje klapa.
Ravnatelj FDK Omiš
Mijo Stanić, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 612-03/17-01/02
URBROJ: 2155/01-02-17-2
Omiš, 6.travnja 2017.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.
4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) i čl.54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 6/09), u svezi s odredbama članaka ****. Statuta Festivala
dalmatinskih klapa Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša br. 3/97 i 2/12), zamjenik
gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Omiša donosi
ZAKLJUČAK
1. Prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Omiša na razmatranje prijedlog ravnatelja
Festivala dalmatinskih klapa Omiš pod brojem: od 5.travnja 2017.g. i donošenje
Zaključka u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod KLASA:612-03/1701/02 URBROJ:2155/01-01-17-3.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se ravnatelj ustanove
Mijo Stanić, prof.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA KOJI
OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Ivo Tomasović, dipl.oec. v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Festival dalmatinskih klapa Omiš, n/r ravnatelja, Omiš,
4. Pismohrana /04/.

