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ZAPISNIK
sa sjednice Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar, održane
25. 01. 2017. s početkom u 11 sati u uredu ravnatelja HNK.
Nazočni članovi Kazališnog vijeća:
prof.dr.sc. Živko Nižić,predsjednik
Jasna Ančić, član
prof.dr.sc. Zlatko Begonja,član
prof. Rade Šimičević,
John Čolak
Ostali nazočni: Renato Švorinić, ravnatelj HNK
Sjednica je sazvana uz
Predloženi dnevni red:
1. Zapisnik sa prethodne sjednice
2. Izvješće o radu i programu HNK Zadar za 2016. godinu
3. Razno

Predsjednik pozdravlja nazočne na prvoj ovogodišnjoj sjednici Kazališnog vijeća,
predloženi dnevni red stavlja na glasovanje koji se jednoglasno i prihvaća.
AD 1. Članovi Vijeća pregledali su priloženi Zapisnik sa sjednice održane 07.10.2016., te
su ga jednoglasno prihvatili i potpisali.

AD. 2. Predsjednik stavlja na uvid Izvješće o radu i programu Hrvatskog narodnog
kazališta Zadar za 2016. godinu.
Ravnatelj, Renato Švorinić, iscrpno i temeljito obrazlaže Izvješće.
Financijska godina završila je u plusu , važno je kazati da osnivač Grad Zadar
financijski redovito prati rad Kazališta, a uz to zahvaljujući dobroj poslovnom
suradnjom sa sponzorima i nadasve Turističkom zajednicom grada Zadra, osigurana
su dovoljna sredstva da se plan i program mogao u potpunosti realizirali.
Predsjednik ukazuje da je iz Izvješća vidljiv intenzivan rad Kazališta te izrazio
zadovoljstvo što osnivač redovito izvršava svoje obveze prema kazalištu. Ostali
članovi Vijeća se slažu s mišljenjem predsjednika.

Izvješće o radu i programu HNK u 2016. godini stavlja se na glasovanje, te
jednoglasno usvaja.

Članovi Vijeća donose zaključak o prihvaćanju Izvješća i zaključak upućuju
osnivaču Gradu Zadru.

ZAKLJUČAK
Kazališnog vijeća je da se u potpunosti prihvaća Izvješće o radu i
programu Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2016. godinu

AD 3. Ravnatelj izvješćuje Kazališno vijeće o aktivnostima u protekloj godini te izlaže
koncepciju i kulturnu strategiju za tekuću godinu. Nakon uspješne premijere predstave
„Ostavljam te“ dogovoreno je niz gostovanja u kazališnim kućama u Hrvatskoj te zagrebačka
premijera stog komada u Zagrebu u kazalištu Komedija 03.03.2017.
Za nekoliko dana započinje rad na novoj ovosezonskoj premijeri koju ćemo raditi u
koprodukciji sa kazalištem Playdrama iz Splita, a premijera se očekuje početkom travnja.
Ravnatelj upoznaje članove vijeća sa predprogramom predstojećeg Kazališnog ljeta te o
načinima financiranja , odnosno i pregovorima sa mogućim sponzorima.

Sjednica Vijeća završila je radom u 12,45 sati.
Zapisničar: Jasminka Mihatov
Predsjednik Vijeća
____________________
prof.dr.sc Živko Nižić
______________________
Jasna Ančić-član
_______________________
dr.sc.Zlatko Begonja -član
U Zadru, 25.01.2017.
_________________________
Prof Rade Šimičević -član
_________________________
John Čolak –član

