
 ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 14. ОКТОБРА 2021.

БИОСКОПСКИ РЕПЕРТОАР КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
Филм: „Пуцњи у Марсеју“
- Од 9. до 12. октобра

 Филм „Пуцњи у Марсеју“ приказиваће се у Великој сали Културног центра од суботе, 9. до уторка,
12.  октобра у два терминима од 18 и од 20 часова.  Цена улазнице је  250 динара а карте ће се
продавати на билетарници Културног центра пре почетка пројекције. 

- Филмску режију и сценарио  урадио је Гордан Матић а улоге тумаче Светозар Цветковић,
Владимир Алексић, Тихомир Станић, Страхиња Блажић, Ђорђе Ђоковић, Никола Шурбановић,
Гордан Кичић и др.

О филму:
- Филм „Пуцњи у  Марсеју“ (Србија,  2021,  74') прати судски процес  терористима Звонимиру

Поспишилу, Мију Краљу и Ивану Рајићу, који су били саучесници атентатора Владе Георгијева
Черноземског,  који  је  убио  краља  Александра  од  Југославије  и  министра  спољних  послова
Француске Луја Бартуа 9. октобра 1934. године у Марсеју (Француска).

- Кроз  реконструкцију  и  драматизацију  правог  процеса,  али  и  кроз  оно  што је  изостављено
током суђења, испричана је судска драма најближа истини о самом суђењу али и епилог по
европски мир...

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 у 20 часова.

- Карте се продају на билетарници КЦЗР, 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
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...“
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КОНЦЕРТ ГРУПЕ „МАГАЗИН“
- Културни центар Зрењанина – 3. новембар

- Карте у продаји на билетaрници КЦЗР 
На великој сцени Културног центра Зрењанина у среду, 3. новембра биће одржан концерт  познате
поп групе „Магазин“. Карте се продају на билетарници Културног центра 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...

- Концерт почиње у 20 часова.

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

ОНЛАЈН ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
- Субота, 9. октобар    

- Фејсбук страна Културног центра 
У суботу, 9. октобра у оквиру дечјег програма Културног центра биће одржана радионица 
психотерапеута и мастер дефектолога Тање Тодоровић. Радионица почиње у 10 часова на 
Фејсбук страни КЦЗР.

- Дечји програм – филмска музика
- Музика и филмске приче о авантурама, пријатељству и алтруизму

- Субота, 9. октобар  
Програм под називом: Live Soundtrack 58 – Junior Soundtrack

-

У суботу, 9.  октобра у Културном центру Зрењанина одржаће се мултимедијални дечји програм под
називом  Live Soundtrack 58 – Junior Soundtrack  који ће садржати уживо извођење музичких нумера за
шест кратких, анимираних филмова. Предвиђено је да се програм  реализује у Великој сали од 16.30 –
17.30 часова  а у случају  да временске прилике дозволе померићемо време  и место  почетка  те ће се
догађај  организовати   на  отвореном,  у  Амфитеатру  Културног  центра  од  19  до  20  часова.  Улаз  је
слободан. Детаљније о програму на: https://kczr.org/09-10-muzika-i-filmske-price-o-avanturama-prijateljstvu-
i-altruizmu/ 
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КОНЦЕРТ АНСАМБЛА ЗА САВРЕМЕНУ МУЗИКУ
Велика сала Културног центра Зрењанина

Среда, 13. октобар – 20 часова

Концерт анасамбла за савремену музику –  Студио 6 биће одржан на Великој сцени Културног
центра  Зрењанина  у  среду,  13.  октобра  у  20  часова.  Савремени  класик,  close-up,  је  резултат
вишегодишње блиске сарадње између британског композитора Ричарда Берета и Ансамбла Студио
6, у коме извођачи имају изузетну улогу, стварајући дело сваки пут изнова, и чинећи га виталним
и увек новим, редовно убацујући свој сопствени креативни материјал унутар постојеће исписане
партитуре.  Концерт  је  подржан  од  стране  Министарства  културе  и  информисања  Републике
Србије и део је ансамблове нове концертне сезоне. 

- Улаз на концерт је слободан.

Више о програму,  учесницима и ансамблу погледајте на:  https://kczr.org/13-10-koncert-ansambla-za-
savremenu-muziku/ 

ИЗЛОЖБА ФОТО КЛУБА ЦД 13
„СВЕДОЦИ ТРАДИЦИЈЕ“

-       Културни центар Зрењанина
-       Од 14. октобра  до 3. новембра

 Изложбе фото клуба ЦД13 на којој ће се представити фотографије настале у оквиру другог дела
пројекта «Сведоци традиције» отвара се у четвртак, 14. октобра у 19 часова а публика програм
отварања  може  да  прати  уживо  и  на  Фејсбук  страни  КЦЗР.  Поставку  ће  чинити  око  60
фотографија.
-  Пројекат  „Сведоци  традиције“  фото  клуба  ЦД13  који  је  резултирао  изложбом  реализован   је  уз
финансијску подршку Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице АП Војводине а зрењанинска изложба се организује у сарадњи са Културним
центром.  Више  о  овом  изложбеном  програму  на: https://kczr.org/14-10-izlozba-foto-kluba-cd13-svedoci-
tradicije/
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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.
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