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МЕСЕЧНИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- НОВЕМБАР 2021.

ЕДУКАТИВНА ТРИБИНА
„БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ“

Културни центар Зрењанина
Уторак, 2. новембар – 18 часова

Трибина  „Безбедност  деце  на  Интернету“  биће  одржана  у  уторак,  2.  новембра  у  18  часова  у
изложбеном салону Културног центра Зрењанина. Програм обухвата едукацију родитеља, наставника
и школске деце. На трибини говоре едукатори: Емина Бековић и Јелена Глигоријевић из Националног
контакт центра за безбедност деце на Интернету а модератор је Ђорђо Прстојевић, уредник трибинског
програма Културног центра.
Трибина (едукација) се организује у сарадњи са Националним конктакт центром за безбедност деце на
Интернету који је у саставу  Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНЦЕРТ  КУД  ГИК „БАНАТ-ПИОНИР“ И МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ БАЛАКИРЕВ
ИЗ МОСКВЕ

Културни центар Зрењанина
Уторак, 2. новембар – 19.30 ч.

Заједнички концерт Културно уметничког друштва ГИК „Банат-Пионир“ и музичке школе М. А.
Балакирев  из  Москве  биће  одржан  у  уторак,  2.  новембра  у  Великој  сали  Културног  центра
Зрењанина. Концертни програм почиње у 19.30 часова. Цена улазнице: 250 динара.
- Концерт се организује у оквиру обележавања четрдесетопетогодишњице од оснивања и рада КУД
„Пионир“.

О КУД „Пионир“ и гостима из КУД-а наводе следеће:
КУД „Пионир“ основан је 1976. године у Зрењанину са циљем да сачува наслеђе, буде део традиције,
сачува  обичаје,  веровања,  песме и игре  нашег  поднебља.  Од самог почетка ради аматерски,  а  кроз
музику, игру и песму развија и промовише фолклоре свих народа који живе на нашим просторима, а и
шире. Учествујемо на великом броју манифестација, како ревијалног тако и такмичарског карактера, у
нашем граду, околини, широм Европе, Азије и Латинске Америке.
Гостујући на фестивалима стекли смо велики број познанастава и створили пријатељстава са људима
свих боја коже, верских, политичких и других опредељења.
Сарадња са нашим пријатељима из Москве, односно музичком школом М. А. Балакирев  која организује
велики и традиционални међународни фестивал музике и фолклора траје већ 12 година. За то време
освојили смо неколико награда како у музичком, певачком и фолклорном делу, оцењивани од еминентних
стручњака признатих у Русији....
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ИЗЛОЖБА “ТРАГОВИ ЈЕДНОГ ВРЕМЕНА – ФИЛМСКИ ПЛАКАТ 1945-1970”
Четвртак, 4. новембар

Изложбени салон Културног центра – 19 часова
У Изложбеном салону Културног центра Зрењанина у четвртак, 4.  новембра отвара се изложба
“Трагови једног времена – филмски плакат 1945-1970”. У оквиру поставке представиће се око 50
плаката из архиве  Филмског центра Србије који су настали четрдесетих, педесетих и шездесетих
година  XX  века  и  представљају   значајна  дела  југословенске  кинематографије  као  што  су:
“Скупљачи перја”, “Када будем мртав и бео”, “Рани радови”, “Марш на Дрину”, “Капетан Леши”
и многи други. 
 
-          Зрењанинску изложбу организује Филмски центар Србије у сарадњи са Културним центром.
Изложба ће обићи 24 града Србије и биће постављена у биоскопима и  културним центрима чланицама
Мреже киноприказивача Србије.
-          Изложба се отвара у 19 часова а публика програм отварања може да прати уживо и на
Фејсбук страни КЦЗР- а. 

-          Поставка ће бити отворена  до 17. новембра сваког дана од 8 до 21 сат.

Више о филмском плакату и њиховом тадашњем техничком и маркетиншком дизајну прочитајте у
тексту “Филмски плакат и писменост пажње” Јована Чекића на www.kczr.org 

ПЕТАК, 5. НОВЕМБАР
- ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА „ОЛИМПИЈАЦ СА БЕГЕЈА“

- - Културни центар Зрењанина
- Велика сала – 19 часова

Премијера  филма „Олимпијац  са  Бегеја“  одржаће  се  у  петак,  5.  новембра  у  великој  сали
Културног центра Зрењанина. Пројекција почиње у 19 часова. Улаз је слободан.
- Филм  је  посвећен  једном  од  најзначајнијих  зрењанинских  олимпијаца  Милораду  Станулову.

Аутор  је Стојанка Лекић а филмску продукцију потписује зрењанинско удружење „Печат“. 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
„СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА КРАЉА ИДИЈОТА“

- Културни центар Зрењанина
- Субота, 6. новембар – 19 часова

Промоција  збирке  песама  и  кратких  прича  „Слике  из  живота  краља идијота“  Ивана  Тошина
објављене у издању Књижевне омладине Србије промовосиће се у Малој сали Културног центра у
суботу, 6. новембра у 19 часова.

http://www.kczr.org/
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ЦЕКОМ-ови програми У НОВЕМБРУ
- Културни центар Зрењанина

- Субота, 6. и недеља, 7. новембар
ЦЕКОМ – Центар за креативно одрастање и мултикултуралну сарадњу  у току новембра у 
сарадњи са Културним центром Зрењанина реализоваће три програма:

- Субота, 6. новембар – позоришна представа „Индиго“ – 20 часова – Велика сала КЦЗР – Улаз 
слободан.

- Недеља, 7. новембар – 16 часова – Изложба (Мали салон - испред Велике сале КЦЗР) 
- Недеља, 7. новембар – 17 часова – Перформанс – Велика сала КЦЗР – Улаз слободан

ОНЛАЈН ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
Сваке суботе у 10 часова

Фејсбук страна Културног центра
Сваке суботе у 10 часова на Фејсбук страни Културног центра одржава се дечји онлајн програм.
Програм се организује са основним циљем сагледавања великог броја питања и пружања одговора
кроз  низ  практичних савета  који  су  важни за  развој  детета  и помажу родитељима у  њиховом
одрастању. Радионице су креативне и едукативне и поред савладавања низа вештина пружају и
сазнања из разних области живота, комуникације, историје града, здравља и опште културе.

-          Предвиђен распоред одржавања радионица:

СУБОТА, 6. НОВЕМБАР

-          Посета Голф клубу ``Центар``

СУБОТА, 13. НОВЕМБАР

-         „Читањац са библиотекарима“

СУБОТА, 20. НОВЕМБАР

-         Емотивна интелигенција са докторком Јасмином Јахуром

СУБОТА, 27.   НОВЕМБАР  

-         Радионица зрењанинског Музеја

Подсетник
У току трајања електронског дечјег програма предвиђено је неки од учесника, пратећи онлајн програм
КЦЗР, уколико желе, сниме свој видео запис на основу датих упутстава и учествују у наградној игри у
којој  најуспешније  учеснике  очекују  вредне  награде.  Видео  прилози  шаљу  се  на  електронску  адресу:
nikoleta@kczr.org

Покровитељи  програма  су: Град  Зрењанин,  „Персу  маркети“  и  продавница  спортске  опреме  и
реквизита „Ајрон“ (Iron.)

mailto:nikoleta@kczr.org
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КОНЦЕРТ НИКОЛЕ ВРАЊКОВИЋА
- Културни центар Зрењанина

- Субота, 13. новембар – 20 часова
Београдски кантаутор Никола Врањковић, одржаће концерт у Зрењанину, у суботу, 13. новембра у
великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 20 часова. Овом приликом Врањковић ће
са  својим  бендом  промовисати  актуелно  издање  –троструки  live албум  под  називом  „Биолошки
минимум“, који у потпуности преноси специфичну концертну атмосферу овог састава, као и свирачку
прецизност и убедљивост  на изузетно високом нивоу у презентацији ауторске музике овог јединственог
композитора и текстописца. 
-  Улазнице  ће  бити  у  претпродаји  по  цени  од  1.000  динара  на  билетарници  Културног  центра
Зрењанина и у књизари “Театар”. На дан концерта у суботу 13. Новембра цена карте износиће 1300
динара.

https://www.youtube.com/watch?v=_tLEu3_c3zI

 Линк  званичне Фејсбук  стране Николе Врањковића:  https://www.facebook.com/pages/Nikola-Vranjkovic/
284607988728?ref=hl –

КОНЦЕРТ – „МИКРОКОСМОС ВОЈВОДИНЕ“
Недеља, 14. новембар

- Културни центар Зрењанина
- Велика сала – 20 часова

Концерт «Микрокосмос Војводине» биће одржан у недељу, 14. новембра са почетком у 20 часова у
Великој сали Културног центра Зрењанина. Улаз је слободан. Уметнице из Новог Сада, др и др.
ум. Агота Виткаи-Кучера, сопран и пијанисткиња мр Јелена Симоновић-Ковачевић, направиле су
пројекат да „оживе“ и прикажу уметничко стваралаштво композитора који су деловали у Новом
Саду  и  Војводини,  али  и  композитора  који  су  најрепрезентативнији  представници  појединих
националних  мањина.  Оне  су  тим  поводом,  припремиле  концерте  соло  песама  који  ће  бити
изведени вишејезично, тј. на матерњим језицима композитора који су их писали. 

Више о програму
 Припремљен  је  избор  соло  песама  композитора  Исидора  Бајића  и  Јосифа  Маринковића,  српске
националности,  Ђуле  Виткаи  и  Ерне  Кираља,  мађарске  националности,  Ивана  Ковача  русинске
националности, Рудолфа Бручија, словеначке националности, Пала Абрахама, немачке националности,
Доре  Пејачевић  и  Крешимира  Барановића,  хрватске  националности,  Микулаша Шнајдер-Трнавског,
словачке  националности, Жоржа  Енескуа,  румунске  националности  и  Јосифа  Шлезингера,  јевреја,
композитора из Сомбора.  Кроз кратак наратив о композиторима и стилским одредницама њиховог
стваралаштва, уметнице би увеле слушаоце у несвакидашњи музички програм састављен од дела која је
готово немогуће чути данас на концертним подијумима у Србији и региону. 
 
 Концерт је од изузетног културног значаја јер није познато да постоји овакав интегрално забележен
материјал, а соло песме представљају симбол богатства једне плодне средине каква је Војводина и у
жанру класичне музике. Програмску књижицу је припремио музиколог др Милан Милојковић, доцент
Универзитета у Новом Саду, Академија уметности.

https://www.facebook.com/pages/Nikola-Vranjkovic/284607988728?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Nikola-Vranjkovic/284607988728?ref=hl
https://www.youtube.com/watch?v=_tLEu3_c3zI
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ИЗЛОЖБА „ЗНАМЕНИТИ СРБИ У СЛОВЕНИЈИ“
- Културни центар Зрењанина

- Петак, 19. новембар 
- Изложба зрењанинског Друштва словенаца „Планика“ – „Знаменити Срби у Словенији“

отвара  се  у  петак,  19.  новембра  у  Малом  салону  Културног  центра. На  изложби  се
представљају научници,  културни посленици, спортисти и привредници који су оставили траг
унутар словеначког јавног живота и поставили темеље развоја у друштвеним областима у којима
су стварали. Изложба се отвара у 18 часова.

ПЕТАК, 19. НОВЕМБАР
-          ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ФОТО КЛУБА ЦД13

-          „ЗРЕЊАНИНСКА ФОТОГРАФСКА СЦЕНА 2021.“
Културни центар Зрењанина

-  Од 19. новембра до 8. децембра
- Годишњи фото конкурс клуба ЦД13

Девета годишња изложба Фото-клуба ЦД13 под називом: „Зрењанинска фотографска сцена 2021.“,
биће  отворена  у  петак,  19.  новембра  у  19  часова  у  изложбеном  салону  Културног  центра
Зрењанина.
-          Изложба се организује са намером да презентује радове зрењанинских фотографа који су настали
током  претходне  две  године.  Из  фото  клуба  наводе  да  је  ово  јединствена  прилика  да  се  нашим
суграђанима  презентује колико су били креативни, колико је талентованих фотографа у нашем граду и
колико се љубави и труда улаже у фотографију...
-           Изложби претходи конкурс који је клуб расписао за чланове као и фотографе и пријатеље
фотографије из Зрењанина. Тема конкурса је слободна, учесници могу да шаљу радове у две категорије
(колор и монохроматска фотографија).  Конкурс је отворен до  15. новембра а о пристиглим радовима
одлучиваће  селектор – Брајан Рашић. За све додатне информације, о конкурсу, можете се обратити на
мејл: photoclubcd13@  gmail.com  

ПОЗОРИШНА ДРАМА
„У АГОНИЈИ“

Културни центар Зрењанина
Субота, 20. новембар

Позоришна драма „у  Агонији“ која  се  сматра  једном од  најбољих драма  Мирослава  Крлеже  биће
изведена у Културном центру Зрењанина  у суботу, 20.  новембра у 20 часова. Оживљавање радње и
интерпретацију Крлежиних ликова имаћете  прилику да видите у режији Ане Ђорђевић и глумачком
саставу у којем играју Марија Вицковић, Радован Вујовић и Бранко Цвејић.
Више о представи погледајте на https://www.beoart.rs/beoart/predstave/u-agoniji/

Карте се продају на билетарници Културног центра од 1. nовембра, сваког радног дана од 10 до 12 и
од 18 до 20 часова. Цена карте: 1000 динара. 

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

ТРИБИНА

https://www.beoart.rs/beoart/predstave/u-agoniji/
mailto:photoclubcd13@gmail.com
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- ЛИСТ БЕЧКЕРЕК – ТРИДЕСЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ (1991-2021)
- Културни центар Зрењанина

- Уторак, 30. новембар

Трибина „Лист Бечкерек – тридесет година касније“ биће одржана у уторак, 30. новембра.  У оквиру
програма  у  18  часова  у  Малом салону Културног  центра  отвара  се  изложба  насловних страна  овог
недељника, програм ће обухватити и два трибинска панела. У првом панелу ће говорити некадашњи
сарадници  листа  и  новинари  који  су  „инсајдерски“  упућени  у  зрењанинско  новинарство  последњих
неколико деценија - Биљана Мандић, Бранислав Костић, Зоран Дедић и Слободан Пашић а модератор
панела  је  Ђорђо  Прстојевић,  уредник  трибинског  програма  Културног  центра.  Други  панел  доноси
културноисторијски  и  социолошки  преглед  на  лист  „Бечкерек“  са  дистанце  од  тридесет  година  а
учесници овог панела који ће водити Горан Лазичић биће: Станислава  Бараћ,  Мирослав Самарџић и
Константин Гросу. Први панел почиње у 18.30 а други у 19.30 часова у Малој сали Културног центра
Зрењанина.

О листу „Бечкерек“
- Прича  о  новинама  Бечкерек  повезује  и  укршта  медијске,економске  и  друштвене  токове

преломног времена у новијој историји Србије. Изложба и трибина посвећене том листу три
деценије након његовог излажења прилика су не само да се јавност подсети на ту страницу
историје зрењанинског новинарства, већ и да се проговори о друштвеном контексту у којем је
лист излазио и о томе шта су новинарство и јавна реч представљали тада,а каква је ситуација
данас. Лист Бечкерек излазио је као приватни недељник у Зрењанину од априла до децембра
1991.  године.  Укупно  је  објављено  36  бројева  а  главни  и  одговорни  уредник  био  је  Петар
Лазичић.

ИНФО ПЛУС
ОДЛОЖЕН КОНЦЕРТ ГРУПЕ „МАГАЗИН“

- Због тренутне епидемиолошке ситуације концерт групе "Магазин" заказан за 3. новембар одлаже
се за 8. март 2022. године.

Додатне информације на број телефона:
023/566-712
063/562783

ЛИКОВНИ И КЊИЖЕВНИ КОНКУРСИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

КОНКУРС ЗА САМОСТАЛНЕ И ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ ЗА ИЗЛАГАЧКУ 2022. ГОДИНУ
Културни центар Зрењанина расписао је  конкурс за самосталне и групне изложбе за излагачку 2022.
годину.  Право  учешћа  на  конкурсу  имају  сви  ликовни,  примењени  и  мултимедијални  академски
уметници, групе и удружења ликовних уметника. Конкурс је отворен до 15. новембра 2021.
Више о конкурсним пропозицијама можете погледати а образац за пријаву можете преузети на сајту
Културног центра Зрењанина
https://kczr.org/konkurs-za-izlaganje-u-izlozbenom-salonu-kczr-a-za-2022-godinu/

ЛИКОВНИ КОНКУРС 30X30
- Конкурс је отворен до 20. новембра 2021. год.

Више о конкурсу и конкурсна документација (упитник) на:

https://kczr.org/konkurs-za-izlaganje-u-izlozbenom-salonu-kczr-a-za-2022-godinu/
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https://kczr.org/likovni-konkurs-30x30-2021-neuspela-civilizacija/

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС „СЛОБОДНА ТЕМА 2021.“
Културни центар Зрењанина и ИП Медиа 023 у сарадњи са Туристичком организацијом Града Зрењанина
по други пут расписују књижевни конкурс под називом “Слободна тема 2021.” за необјављене песме и 
приче.  У прилогу погледајте конкурсне пропозиције: https://kczr.org/knjizevni-konkurs-slobodna-tema-
2021/

Организатор задржава право измене програма.

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

Пријатељ Културног центра Зрењанина
Трговински ланац ПерСу

- 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.

http://www.kczr.org/
https://kczr.org/knjizevni-konkurs-slobodna-tema-2021/
https://kczr.org/knjizevni-konkurs-slobodna-tema-2021/
https://kczr.org/likovni-konkurs-30x30-2021-neuspela-civilizacija/

