
НАЈАВА ПРОГРАМА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 21. ОКТОБРА 2021.

- Ове недеље у КЦЗР:  концерт савремене музике, отварање изложбе фотографија „Сведоци
традиције“, стендап Неше Бриџиса, дечја радионица и берза грамофонских плоча...

БИОСКОПСКИ РЕПЕРТОАР КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
Филм: „Пуцњи у Марсеју“

-  До 12. октобра

 Филм „Пуцњи у Марсеју“ приказиваће се у Великој сали Културног центра Зрењанина 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...

Видео најава:
https://www.youtube.com/watch?v=pPEpshAb8J0

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 сваког радног дана од 10 до 12 и од 18
до 20 часова по цени од 700  динара.

Видео најава:
https://www.youtube.com/watch?v=JiXnE_FiS6o&list=PLc24tqONzgTkk1n3eb90Wh7RVLLqpBxAS

- 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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  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  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, 16. октобар    

- Фејсбук страна Културног центра 
У суботу, 16. октобра у оквиру дечјег програма Културног центра одржаће се радионица
посвећена здрављу зуба. Организује се посета стоматологу Дечјег диспанзера и разговор на
тему превенције карјеса. Радионица почиње у 10 часова на Фејсбук страни КЦЗР.

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

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 којем 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 у наставку:

Richard Barrett + Ансамбл Студио 6
close-up

Програм извођења  :  

tendril за харфу и електронику
codex I за ансамбл
паук за трубу и хармонику
codex XII за ансамбл
nachtfalter  за блокфлауту, виолончело, харфу, електронику
шума за ансамбл

- Концерт у трајању од 65 минута, без паузе.

Учесници:

Richard Barrett (Ричард Берет) електроника
Каролина Бетер             блокфлаута
Владимир Благојевић             хармоника
Ивана Граховац                            виолончело
Ненад Марковић             труба
Милана Зарић              харфа
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О програму:

Richard Barrett + АнсамблСтудио 6 = close-up
Виртуозни домаћи ансамбл за савремену музику Студио 6 је  премијерно извео овај  циклус од шест
комада за шест музичара 2016. године.  Close-up је посвећен Ансамблу Студио 6, који је до данас ово
јединствено дело представио публикама широм Европе, али и у Београду, НовомСаду и Крагујевцу.

Овог  октобра,  Студио  6   изводи  комад   премијерно  у  Нишу  и  Зрењанину,  у  оквиру  своје  нове
концертнесезоне 2021,подржане од Министарства културе и информисања. Концерти ће уједно бити и
уживо  снимљени за  ЦД,  којиће 2022.  Године издати  британска издавачка  кућа  Divine art recordings
group.

Циклус се састоји од шест ставова, за различите саставе у оквиру ансамбла, а сваки од њих истражује
другачије аспекте односа између компонованих и спонтаних-импровизованих музичких акција, док жива
електроника обухвата разнолику палету звукова, од такозване fixed media до инструменталних семплова. 
Док само дело није програмско нити илустративно,  композитор се  у третирању музичког материјала
инспирише природним и биолошким феноменима,  на шта указују наслови појединачних комада, као
што су tendril (један вид пузавице), паук, или шума.

Савремени класик, close-up, је резултат вишегодишње блиске сарадње између британског композитора и
визионара 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.

Ричард Берет (  Richard     Barrett  )   је међународно активан као композитор, импровизатор на електроници,
као  и  професор  на  Краљевском  конзерваторијуму  у  Хагу  (Институт  за  сонологију)  и  на  Академији
креативних и извођачких уметности у Лајдену (Холандија). Његове композиције се изводе широм света,
и обухватају солистичке, камерне, и оркестарске партитуре широке палете изражајних средстава – од
структурисане  импровизације  до  комплексног  нотног  записа,  од  акустичних  инструменталних
композиција до иновативне употребе дигиталних технологија. Његова музика је забележена на преко 40
носача звука.
richardbarrettmusic.com/ (http  ://  richardbarrettmusic  .  com  /  ) 

Ансамбл Студио 6
Колектив музичара са базом у Београду и Новом Саду, настао је 2012. године. Уметнички руководилац је
харфисткиња  Милана  Зарић.  Након  десет  година  постојања,  важи  за  водећи  ансамбл  за  савремену
уметничку  музику  на  домаћим  просторима.  Остварили  су  бројне  наступе  у  земљи  и  иностранству
(Велика Британија, Швајцарска, Хрватска, Француска), на фестивалима, као и сопствено организованим
концертним  серијама  широм  Србије.  Ансамбл  је  за  своје  концертне  сезоне  редовно  подржан  од
Министарства културе и информисања, а подржале су га и многе друге реномиране домаће и европске
фондације и институције.
Ансамбл је модуларан и публикама представља разнолику палету програма који махом припадају музици
створеној после 1960. године, од модерних класика, до експерименталних музичких пракси са почетка
21. века. 
Сарађивали  су  са  бројним  реномираним  међународним  композиторима,  ликовним  и  концептуалним
уметницима, видео и звучним ауторима. Ансамбл окупља музичаре из Београда, Новог Сада, Крагујевца
и шире, са богатим међународним искуством, како на пољима савремених музичких пракси, тако и на
значајним позицијама на високим уметничким школама, симфонијским оркестрима и ансамблима за рану
музику у земљи.
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Уметнички циљ ансамбла је да редовним концертима и едукацијом домаће публике допринесе промоцији
нових светских тенденција на домаћим просторима, као и популаризација домаће уметничке музике у
Европи и свету.
studio6.st (http://studio6.st)

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/

НЕДЕЉА, 17. ОКТОБАР
-          БЕРЗА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА

У недељу, 17. октобра од 10 до 14 часова у  Културном  центру Зрењанина биће одржана БЕРЗА
ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА (продаја, замена, куповина). Информације: 061/2952592.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
„ХОЛИВУД КРОЗ ИЗМАГЛИЦУ“

- Културни центар Зрењанина 
- од 19. октобра до 8. новембра

- Аутор: Радован Настић

Изложба Радована Настића „Холивуд кроз измаглицу“ биће отворена за зрењанинску публику од
19. октобра до 8. новембра. Изложбену целину чине фотографије настале у Холивуду у којем аутор
живи  од  2012.  године.  Фотографијом,   аутор  „осликава“  сопствени  доживљај  холивудске
стварности где многи појединци, сањају да постану звезде. Изложба се отвара у уторак, 19. октобра
у  Малом  салону  Културног  центра  (испред  Велике  сале)  у  18  часова  а  публика  ће  програм
отварања моћи да прати и на Фејсбук страни КЦЗР.

О аутору 
- Краћи биографски запис

Радован Настић рођен  је 1975. године у Београду.  Студира је етнологију, затим антропологију.
Од 1995. радио је на радију Б92 у култној емисији Ritam herca All Stars. Сарадњу са Б92 завршио је када
су укинули Спортски ритам срца. Објављивао је приче у Беорами. Своју прву књигу Бенседин објавио је
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2005.  Објавио је  још пет књига и приче у  неколико антологија.  Аматерски  се  бави  фотографијом,
учествовао је на неколико групних изложби у Лос Анђелесу. У Холивуду живи од 2012.

О својој фотографској поставци аутор је навео следеће:
Холивуд кроз измаглицу - Велика очекивања.
Тако би се , другачије, могао назвати Холивуд.
Glory or Death. Холивуд или ништа.
Нико се не враћа одакле је дошао, јер се то сматра поразом.
Холивуд је озбиљан рулет. Најјачи опстају.

Фотографије које гледате, приказ су момената са којима се сусрећем сваки дан.
Људи са фотографија су покушавали или још увек покушавају да постану звезде.
Места са фотографија траже своје место у холивудском блокбастеру.
Чекају својих 5 минута.
До тада, биће у измаглици, као на фотографијама.

ТРИБИНА
„БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛАРЦЕ?“

- Културни центар Зрењанина
- Уторак, 19. октобар – 19 часова

- „Бесплатни уџбеници за школарце?“ назив је трибине која ће се одржати у Културном
центру Зрењанина у уторак, 19. октобра. На трибини говори проф. др Александар Кавчић,
основач фондације „Алек Кавчић“ а модератор је Ђорђо Прстојевић, уредник трибинског
програма КЦЗР. Трибина почиње у 19 часова.

-
О учеснику:

- Александар  Кавчић  је  српски  електроинжењер, информатичар, научник,  професор
електротехнике на Универзитету Карнеги Мелоун у Питсбургу. Познат по свом патенту за
читање записа са магнетних меморија који се користе у милијардама рачунара.

- Оснивач је  фондације „Алек Кавчић“ чији су основни циљеви промоција образовања и науке а
један од непосредних циљева је да се обезбеде бесплатни уџбеници за све ђаке основних школа у
Србији.

6



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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