
Programski izvještaj za 2014. godinu. 

 

 

Tijekom 2014. godine Fotoklub je proveo ili surađivao na petnaest projekata u gradu Varaždinu i 

Varaždinskoj županiji.  

 

1. Predavanja i radionice na Gospodarskoj školi u siječnju, veljači i ožujku koje je izvodio Andrej 

Švoger 

2. Izložba Damir Širola u galeriji Zlati Ajngel od 04. – 20. Travnja 

3. Izložba u Grazu na kojoj su izlagali Andrej Švoger, Branko Težak i atelier Merlić – 26. travanj 

4. Darko Sačić izlaže na Artexchangeu u Rovinju od 09. – 11. svibnja  

5. Predstavljanje na Danu Tehničke kulture 07. lipnja 

6. Putujuća izložba u Novom Marofu, Kulturni centar Ivan Rabuzin od 24. srpnja do 31. kolovoza  

7. Izložba Zbora fotoreportera u podrumu tržnice 21. – 31. kolovoz  

8. Izložba Andrej Švoger u Varaždinskim Toplicama uz Dan grada od 06. kolovoza  

9. Putujuća izložba u trgovačkom centru Lumini od 05. – 09. rujna 

10. Izložba Andrej Švoger u trgovačkom centru Lumini od 05. – 09. rujna   

11. Putujuća izložba u Lepoglavi, Knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca od 24. listopada do 03. 

studenog  

12. Izložba Branko Težak u Donjoj Voći od 09. Studenog 

13. Provodimo Eko projekt u suradnji sa dječjim vrtićem Panda  

14. Suradnja na izdavanju fotomonografije Varaždin autora Darka Gorenaka 

15. Suradnja s Fotoklubom Tražilo iz Senja 

 

Ukupni broj ljudi koji su direktno obuhvaćeni programima koji su provedeni je oko 1600, na 

predavanja u Gospodrskoj školi pohađalo je desetak učenika, dok je izložbe (sve osim dvije u TC 

Lumini) vidjelo petstotinjak posjetitelja, a procjena je da je u trgovačkom centru Lumini dvije izložbe 

vidjelo oko tisuću ljudi zbog načina i mjesta na kojem su postavljene. Kroz Eko projekt koji provodimo 

u suradnji s dječjim vrtićem uključeno je stotinjak djece, dok je fotomonografija Varaždin tiskana u 

dvije tisuće primjeraka, a u njoj je Fotoklub primjereno zastupljen.  

 

 

 

        Željko Hajdinjak 
        predsjednik Fotokluba Sloboda 


