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U želji da učvrste svoje prijateljstvo i prodube 
postojeće veze, obje su zemlje odlučile 
predstaviti hrvatskoj publici francusku kulturu 
u njezinoj punoj raznolikosti i bogatstvu, 
upoznati je s njezinim inovativnim dostignućima 
te tako ojačati razmjene i odnose uzajamnog 
poštovanja. Ovaj istinski susret hrvatske i 
francuske kulture osmišljavaju, organiziraju i 
predstavljaju Ministarstvo kulture Republike 
Hrvatske i Francuski institut, u suradnji s 
Ministarstvom vanjskih i europskih poslova 
Hrvatske i Francuske, te Gradom Zagrebom kao 
glavnim partnerima. 

Festival ‘Rendez-vous’ koji će se odvijati od 
svibnja do rujna 2015. godine, bit će prilika za 
otkrivanje suvremene Francuske, njezine kulture 
i umijeća življenja, kroz sudjelovanje u brojnim 
aktivnostima u cijeloj Hrvatskoj – od Varaždina 
do Osijeka i Vukovara, od Motovuna, Rijeke i 
Pule, preko Zagreba, do Zadra, Šibenika, Splita i 
Dubrovnika.

Festival ‘Rendez-vous’ multidisciplinarnog 
karaktera nudit će događanja na svim 
područjima: glazbe, vizualne umjetnosti, 
kazališta, cirkusa, plesa, dizajna, književnosti, 
filma, ali također i događanja na području 
gospodarstva, mode, konferencije o budućnosti 

U Francuskoj je u jesen 2012. godine održan festival hrvatske 
kulture ‘Croatie, la voici’, koji je u fokus stavio suvremenu umjetnost 
istovremeno afirmirajući posebnost hrvatske mediteranske i 
srednjoeuropske kulturne baštine. Nakon njegovog iznimnog 
uspjeha te su dvije zemlje iskazale želju za nastavkom suradnje.



Europe i nekim od ključnih globalnih pitanja, 
sporta, gastronomije, turizma, znanstvenog i 
sveučilišnog istraživanja… i još mnogo toga što 
vrijedi otkriti!

Nekoliko je značajnih događanja koje možemo 
najaviti: velika izložba Augusta Rodina, opera 
‘Pelleas i Melisande’ Claudea Debussya – 
koprodukcija hnk u Zagrebu i Opera-Comique 
de Paris, ‘Concert spirituel’ Hervea Niqueta 
i drugih prestižnih baroknih ansambala na 
Festivalu barokne glazbe u Varaždinu, veliki bal 
14. srpnja na glavnom zagrebačkom trgu, kao 
i međunarodni simpozij na temu klimatskih 
promjena. 

Biennale de la danse de Lyon / Cinébal ©Christian Ganet

Festival Francuske u Hrvatskoj organiziraju:
za hrvatsku: Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih 

i europskih poslova, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

sporta, Ministarstvo turizma, Ministarstvo gospodarstva, 

Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska turistička 

zajednica, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Francuskoj, 

Grad Zagreb. 

glavna izbornica: Alemka Lisinski

za francusku: Francuski institut uz potporu Ministarstva 

vanjskih poslova i međunarodnog razvoja, Ministarstvo 

kulture i komunikacija, Ministarstvo nacionalnog 

obrazovanja, visokog školstva i znanosti, Ministarstvo 

za prava žena, Ministarstvo grada, mladih i športa, 

Veleposlanstvo Republike Francuske u Hrvatskoj.

glavna izbornica: Anne Coutard

Vizualni identitet Festivala ‘Rendez-vous’ dizajnersko 

je rješenje Zorana Đukića.

Kontakt
Ministarstvo kulture

Dina.Puhovski@min-kulture.hr

 

Veleposlanstvo Republike Francuske u Hrvatskoj

presse@ambafrance.hr
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