
НАЈАВА  ПРОГРАМА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 7. ОКТОБРА 2021.

ЦИКЛУС ФРАНЦУСКОГ ФИЛМА
Среда, 29. и четвртак, 30. sептембар

Мала сала КЦЗР од 20 ч.

- У  Културном  центру  Зрењанина  у  оквиру  Циклуса  француског  филма  у  среду,  29.  и
четвртак, 30. септембра приказује се француска комедија „Play“ (2020) која је урађена у
режији Антона Марсијана. Пројекције су у 20 часова у Mалој сали. Улаз је бесплатан.

ФИЛМ „ТОМА“
- До суботе, 2. октобра

- Велика сала КЦЗР
Због великог интересовања, филм "Тома" ће се приказивати у Културном центру Зрењанина  до
суботе, 2. октобра.

- Време пројекција: 18:00 и 21:00 (у понедељак 27. 9. пројекција је само од 21:00).
- Цена карте: 350 динара.

-  Филм  “Тома”  су режиларали Зоран Лисац и Драган Бјелогрлић, по сценарију Николе Пејаковића и
Зорана Лисца.
-           У  главним  улогама  играју:  Милан  Марић,  Тамара  Драгичевић,  Петар  Бенчина,  Андрија
Кузмановић, Сања Марковић, Паулина Манов, Милан Колак, у улози мајке - Мирјана Карановић

- Више о филму: www.kczr.org 

ОНЛАЈН ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
- Субота, 2. октобар

- Фејсбук страна Културног центра – 10 часова
У суботу, 2. октобра у оквиру дечјег програма у 10 часова на Фејсбук страни Културног центра
биће одржана радионица уметничког студија „Колорино“коју ће водити Санела Дунђерски.

СТЕНДАП КОМЕДИЈА НЕШЕ БРИЏИСА
15. октобра у Културном центру Зрењанина

Стендап комедија (Stand-Up comedy) „Шифра Ф40.01“ Неше Бриџиса биће изведена у петак, 15.
октобара.  Вече  једног  од  најпознатијих  и  најпопуларнијих  комичара  овог  жанра  почиње  на
Великој сцени Културног центра Зрењанина у 20 часова.

- Карте се продају на билетарници Културног центра  од 1. октобра, сваког радног дана од 10
до 12 и од 18 до 20 часова по цени од 700  динара.

- О представи се наводи следеће:
- „Страх,  прастари  непријатељ  човека,  колико  нас  гура  напред  и  указује  на  потенцијалну

опасност за коју морамо бити спремни, тако нас и блокира и паралише ако се предуго задржи у
нама. Неша нам кроз ову представу указује на разлику између реалног и нереалног страха кроз
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лична искуства,  сатирично  из  прве  руке,  објашњава  превазилажење  разноразних  животних
ситуација у којима се и сам нашао. Представа „Ф40.о1“ је заправо Нешина дијагноза, а која је
ваша дијагноза  сазнајте  доласком на  представу,  где  ће  управо  Неша покушати  да  разбије
страхове и учинити да на њих гледате из једног потпуно новог угла и да са представе одетете
са тотално другачијим погледом на страх...“

  О Неши Бриџису: 
               „Ненад Даниловић, познатији под псеудонимом Неша Бриџис један је од најпознатијих и
најпопуларнијих српских стендап комичара, самим тим један је од утемељивача српске стендап сцене .
 Рођен је у Београду,   на Чубури, 19. априла 1980.   Комедијом се бави, како сам каже, још од
малих  ногу,  а  професионални  ангажман  је  започео  2010.  године.  Прославио  се  песмом  „Еј,  Рики
Мартине“. Данас, иако га никада није записао, има преко  осам  сати текста са којим наизменично
наступа и који је подељен у шест представа: ''Живот'', ''Плајлиста", ''Филм", ''Мушко-женски односи",
"Ф40.01" и "Прича у недоглед". Мајстор је имитација и одличан импровизатор. У досадашњој каријери
одржао је преко 3000  професионалних наступа.

 Са својим представама је обишао целу Србију и Европу a и поред страха од летења, публика је
имала прилику да га види и у Аустралији.  Љубитељи стендап комедије из региона јако добро знају Нешу
Бриџиса. Био је гост на великом броју фестивала у Хрватској, Словенији, Босни и Херцеговини, Северној
Македонији,  Црној Гори... Поред престижних фестивала био је учесник треће сезоне познатог шоу
програма «Твоје лице звучи познато» и освојио треће место.

За његове вечери комедије увек се тражи карта више.» 

КОНЦЕРТ ГРУПЕ „МАГАЗИН“
- Културни центар Зрењанина – 3. новембар

- Карте у продаји на билетaрници КЦЗР од 1. октобра
На великој сцени Културног центра Зрењанина у среду, 3. новембра биће одржан концерт  познате
поп групе „Магазин“. Карте се продају на билетарници Културног центра од 1.  oктобра, сваког
радног дана од 10 до 12 и од 18 до 20 часова. Цена улазнице, у зависности од места седења, износи
1300, 1500 и 2000 динара.

- Група „Магазин“ која преко тридесет година постоји на југословенској а сада на регионалној
музичкој сцени са познатим хитовима, сингловима и албумима плени пажњу публике и улази у
групу  аутора  и извођача популарне  евергрин  музике  коју  подједнако  слушају  и  воле  све
генерације...

- Додатне информације о продаји карата:
- 023/566-712
- 063/562783

ОДЛАГАЊЕ ТРИБИНЕ
Трибина – „Политичка пропаганда у Србији“ заказана за уторак, 28. септембар одлаже се. О новом
термину одржавања трибине благовремено ћемо вас обавестити.
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Организатор задржава право измене програма.

Пратите нас путем ФБ странe, сајта -
www.kczr.org  као и преко нашег YоуТубе канала

Пријатељ Културног центра Зрењанина
Трговински ланац ПерСу

Подсетник
- Програми се организују поштујући све прописане и предвиђене мере заштите због присуства 
вируса Ковид-19.

- Обавезно је ношење маски у свим затвореним и отвореним просторима приликом организације 
програма, ограничен број присутне публике, прописана дезинфекција и  држање физичке дистанце. 
Унапред Вам се захваљујемо на поштовању наведених мера приликом доласка у Културни центар 
Зрењанина.
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