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O povijesti i radu Ansambla 
 
Folklorni ansambl ''Ivan Goran Kovačić'' osnovan je 1948. godine kao jedna od prvih sekcija 
istoimenog Studentskog kulturno umjetničkog društva (neprofitne kulturne institucije), a pod 
okriljem Sveučilišta u Zagrebu. Ansambl u okviru Društva djeluje s ciljem očuvanja bogatstva 
kulturne raznolikosti hrvatske pučke i gradske tradicije. Generacije ''Goranovaca'' su postepeno 
afirmirale vlastiti identitet u širokom polju hrvatske kulture, paralelno održavajući ljubav prema 
tamburaškoj svirci, plesu i pjesmi kao i nošnjama naših starih.  
 
Identitet Ansambla kroz ove godine srastao je s identitetom Zagreba, posebice zagrebačke 
Opatovine, a već  60 godina ''Goranovci'' su nezaobilazni akteri zagrebačkih urbanih legendi ali i 
stvarnih događaja, a gotovo je nezamislivo da jedan Zagrepčanin ne zna za ''Goranovce s 
Opatovine''. 
 
Veliko bogatstvo ansambla, kojim se naročito ponosimo, predstavlja i 520 kompleta narodnih 
nošnji iz cijele Hrvatske, dijelom originalnih, a dijelom rekonstruiranih, od kojih se neke 
procjenjuju kao muzejska vrijednost. Ovaj bogati fond plod je ponovno dugogodišnjeg rada naših 
istraživača na terenu, gdje su brižljivo birani i otkupljivani dijelovi nošnji, a koje su potom 
generacije Goranovaca čuvale, održavale i obnavljale.
  
Vjeran poštovanju narodne svirke, pjesme i plesa, već od prvih dana postojanja Ansambl je 
polako stvarao cjelovit opus koreografiranih hrvatskih plesova koji je plod rada naših istraživača 
folklorne tradicije diljem Hrvatske. Tako danas Goranovci izvode folklorne plesove i pjesme:  
 
Zagorja, Prigorja, Posavine, Moslavine, Međimurje, Podravine, Turopolja, Slavonije, Baranje, 
Istre, Like, Dalmacije (splitski plesovi, korčulanski plesovi, dubrovački plesovi), Dalmatinske 
Zagore, bačkih Hrvata – Bunjevaca, mađarskih Hrvata, gradišćanskih Hrvata. 
 
Ansambl je sa svojim repertoarom sudjelovao na brojnim smotrama folklora u Hrvatskoj, a 
predstavio se Hrvatima i strancima u većini zemalja Europe, zatim u SAD-u, Kini, Kanadi, 
Brazilu, Venezueli, Peruu, Novom Zelandu, Australiji i Izraelu. 
 
Veliko bogatstvo Ansambla, kojim se naročito ponosimo, predstavlja i preko 500 kompleta 
narodnih nošnji iz cijele Hrvatske, dijelom originalnih, a dijelom rekonstruiranih, od kojih se 
neke nošnje procjenjuju kao muzejska vrijednost. Ovaj bogati fond plod je dugogodišnjeg rada 
naših istraživača na terenu, gdje su brižljivo birani i otkupljivani dijelovi nošnji, koje su potom 
generacije Goranovaca čuvale, održavale i obnavljale.  
 
Danas Ansambl djeluje pod vodstvom vrsnih foklornih stručnjaka, a broji oko 80 članova – 
plesača, pjevača, tamburaša – većinom studenata iz cijele Hrvatske. Jedan je od rijetkih 
ansambala koji ima i ''veteransku'' sekciju, koja okuplja svoje stare članove. Uistinu možemo reći 
da je ovaj ansambl jedan od najkvalitetnijih ansambala te vrste u Hrvatskoj. Izvrsnost Ansambla 
potvrđuju i brojna nacionalna i internacionalna priznanja i nagrade, iako Goranovcima najveće 



 
 
 
priznanje i radost predstavljaju prilike u kojima mogu pokazati svoju plesnu i pjevačku folklornu 
virtuoznost. 
 
Za svoj rad Ansambl je osvojio mnogobrojna priznanja u zemlji i inozemstvu. Izdvajamo samo 
ona ostvarena u 2008. - godini obilježavanja 60. obljetnice djelovana Društva: SREBRNA 
PLAKETA na natjecanju pjevačkih zborova Zagreba i POSEBNA REKTOROVA NAGRADA za 
dvostruki nosač zvuka. Isti je nosač zvuka nominiran za nagradu PORIN (2008.) u kategoriji za 
najbolji album folklorne glazbe. Nosač zvuka marijanskim hodočasničkih pjesama  „O mila 
Majko nebeska“ nominiran je za nagradu PORIN (2010.) u kategoriji za najbolji album duhovne 
glazbe, pjesma „O Marijo, bolne duše likarjo“ iz istog albuma u kategoriji za najbolju folklornu 
izvedbu. U 2010. godini Tamburaški orkestar je osvojio PRVO MJESTO na natjecanju 
tamburaških orkestara. Također je osvojena SREBRNA PLAKETA na natjecanju pjevačkih 
zborova grada Zagreba. U 2011. godini Ansambl je prilikom sudjelovanja na natjecanju hrvatske 
vokalne tradicijske glazbe na Festivalu pjevačkih zborova u Zagrebu osvojio ZLATNU 
PLAKETU.Također je osvojena ZLATNA NAGRADA u kategoriji Folklornih zborova na 4. 
Glazbenim svečanostima "Lipanjski zvuci" u Petrinji. Ansambl je sudjelovao u nizu kazališnih 
predstava glazbene igre "Đerdan" Jakova Gotovca u suradnji s Gradskim kazalištem Komedija. 
Tamburaški orkestar predstavljao je Hrvatsku na projektu "Licitarsko srce" u sklopu kojega je 
Narodno sveučilište Dubrava darovalo glasovitom Muzeju muzičkih instrumenata šest tambura u 
obliku licitarskog srca. Pripremljen je i izveden niz koncerata hrvatskih tradicijskih božićnih 
napjeva "Oj Betleme, Betleme". 
 
 
Vodstvo Ansambla:  
 
Predsjednik ansambla: Danijel Vukobrat 
Umjetnički voditelj: Dubravko Radić            
Vokalni voditelj: Vinko Karmelić 
Voditelj tamburaškog orkestra: Mario Pleše 
Garderobijeri: Anita Huđek, Hrvoje Šalković 
 


	 

