
turistička
zajednica

petak,  
15. lipnja 2018. 
16.00 - 22.00  

park ispred zgrade gradske uprave 
LIKOVNO UDRUŽENJE BJELOVAR I GOSTI 
- izložba gotovih radova i likovna kolonija –  
teme vezane za LOV

17.00 - 19.00 
ulica ispred zgrade gradske uprave 
DANI GIDRANA U BJELOVARU - 
ŽUPANIJSKA IZLOŽBA  
GIDRAN PASMINE KONJA

17.00 korzo 
dječja predstava „PAŽNJA, PAŽNJA – DAR 
SA NEBA, VANZEMALJAC ILI BEBA“ 

18.00 - 20.00 park 
KLAUNOVSKA POSLA 
predstava, dječje igre, izrađivanje figura od 
balona, facepainting

18.00 - 20.00  
korzo i povijesna jezgra- dvorište 
kostimirani ulični nastup glazbene skupine 
zabavljača „TKO PJEVA ZLO NE MISLI“

19.00 - 20.00 povijesna jezgra – palisade 
SVEČANO POSTROJAVANJE POVIJESNIH 
POSTROJBI, PRIKAZ JAHAČKIH VJEŠTINA 
I POČETAK SMJENE STRAŽE - Povijesna 
postrojba „Bjelovarski graničari Husari 1756“ i 
Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete, 
Kaposvár 

19.00 gradski muzej bjelovar 
otvaranje izložbe „CARSTVO DIVLJINE“ - 
izložba umjetničkih radova na temu lova i dermo 
preparata autohtonih divljači – izbor iz zbirke 
Lovačkog muzeja, Zagreb

20.00 atrij gradskog muzeja bjelovar 
promocija knjige „LOVAČKI BONTON“ 
autora Tugomira Pempera

21.00 paviljon 
BJELOVAR FIRESHOW 

20.00 pozornica u povijesnoj jezgri - dvorište 
koncert 

Tamburaški sastav FIJAKER 
22.00 pozornica – paviljon 

koncert grupe  

HLADNO PIVO

subota,  
16. lipnja 2018. 
10.00 - 13.00  

ulica ispred zgrade gradske uprave 
IZLOŽBA STARODOBNIH  
VOZILA I TEHNIKE 

10.00 - 13.00 povijesna jezgra - dvorište  
„LOV I RIBOLOV“ – prezentacija lova i ribolova 
na području BBŽ - Lovački savez BBŽ i Športsko – 
ribolovno društvo Bjelovar

10.00 - 12.00 povijesna jezgra - dvorište 
nastup ROGISTA BBŽ i nastup 
Tamburaškog sastava

10.00 - 22.00 
park ispred zgrade gradske uprave 
LIKOVNO UDRUŽENJE BJELOVAR I GOSTI 
- izložba gotovih radova i likovna kolonija,  
teme vezane za LOV I VEDUTE GRADA 

10.00 korzo 
dječja predstava „ŠARENI JUNACI, 
VESELE RIME, ZGODE I NEZGODE OD 
LJETA DO ZIME“ 

11.00 korzo 
Mađioničarska predstava  
čarobnjaka Tima „SIM – BALA – BIM“ 

16.00 - 18.00 
ulica ispred zgrade gradske uprave 
MOTO ALKA – Moto klub Bjelovar 

17.00 - 19.00 
pozornica u povijesnoj jezgri - dvorište 
„TRADICIJA BILOGORE“ –  
nastup kulturno umjetničkih društava  
s područja županije

18.30 korzo 
dječji cabaret TRIOLA – LA-LA-LA 

19.00 - 20.00 
povijesna jezgra i centar grada 
SVEČANA POVORKA U ČAST CARICE 
MARIJE TEREZIJE – sudjeluju povijesne 
postrojbe, lovci, kulturno umjetnička društva i 
kostimirani članovi HORKUD-a „Golub“ na čelu 
sa Orkestrom grada Bjelovara 

20.00 pozornica u povijesnoj jezgri - dvorište 
šaljivi scenski prikaz „SVEČANI BAL 
U ČAST DOLASKA CARICE MARIJE 
TEREZIJE“ - HORKUD „Golub“ i 
Bjelovarsko kazalište 

21.00 korzo 
ulični preformans – VATRENI SHOW 

21.00 pozornica u povijesnoj jezgri - dvorište 
modna revija savršeno spojenih etno i modernih 
elemenata „MODERNI ETNO“ 

22.00 pozornica – paviljon 
Koncert  

HALID BEŠLIĆ

lovački savez

bjelo
va

r
sko-bilo go rske 

žu
pa

ni
je

nedjelja,  
17. lipnja 2018. 
10.00 paviljon  

MEĐUNARODNI DAN YOGE vježbamo 
zajedno uz vodstvo certificiranih učitelja yoge - 
YoGa studio „Namaste“

10.00 - 22.00 
park ispred zgrade gradske uprave 
LIKOVNO UDRUŽENJE  BJELOVAR I GOSTI  
- izložba gotovih radova i likovna kolonija , teme 
vezane za LOV I KRAJOBRAZ 

10.00 korzo  
NOGOGUR – CIKLOFUR – biciklistička utrka 
za najmlađe na biciklima bez pedala

10.00 - 13.00  
povijesna jezgra - dvorište 
predavanje i savjetovanje „ZDRAVLJE IZ 
KOŠNICE“ – Hrvatsko apiterapijsko društvo

 „SLATKA BILOGORA“ - gastronomska pre zen-
tacija i degustacija tradicionalnih izvornih kolača

 korzo i dvorište 
kostimirani ulični nastup glazbene skupine 
zabavljača „TKO PJEVA ZLO NE MISLI 

11.00 povijesna jezgra - dvorište 
posjet CARICE MARIJE TEREZIJE I DJECE 
manifestaciji – druženje i solistički nastup 
„MOZART“

11.00 povijesna jezgra - dvorište 
„CARIČIN MEDENJAK“ – izbor najboljeg 
medenjaka i kolača s medom

11.00 paviljon 
dječja predstava  
„PRIČA ZA PET UZ ŠARENI SVIJET“ 

17.00 bjelovarsko kazalište 
predstava „RUŽNO PAČE“

17.00 - 19.00 
ulica ispred zgrade gradske uprave 
IZBOR NAJLJEPŠIH KOLA I SMOTRA 
AUTOHTONIH HLADNOKRVNIH KONJA

18.00 - 19.30 
povijesna jezgra - dvorište 
MISS BBŽ ZA MISS HRVATSKE

18.00 korzo 
dječja predstava „TKO DONOSI NAJLJEPŠI 
DAR - JAJE , ZEKO ILI DIMNJAČAR’“

18.00 - 20.00 korzo i paviljon 
1. SMOTRA MAŽORETKINJA –  
ŠPK „H8“ i gosti 

20.00 korzo 
Mađioničarska predstava čarobnjaka Tima 
„HOCUS – POCUS SHOW“ 

20.00 pozornica u povijesnoj jezgri - dvorište 
koncert  

SLAVONSKE LOLE
22.00 pozornica – paviljon 

koncert  

UČITELJICE

16.-17. lipnja 
08.00 - 20.00 16. MEMORIJALNI MEĐUNARODNI TURNIR LIMAČA  

 „DR. ANĐELKO VIŠIĆ“ 
 Organizatori NK „Bjelovar“ i Nogometna škola „Dr. Anđelko Višić“

Bjelovar  
15.–17.6. 2018. 

Doprinos Terezijani daju: 

Sportski plesni klub
Bjelovar


