
МЕСЕЧНИ  ПРОГРАМА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- ДЕЦЕМБАР 2021.

ЕДУКАТИВНА ТРИБИНА
„БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ“

Дом Културе Меленци
Среда 1. децембар – 12 и 30 часова и 17 и 30 часова

Трибина „Безбедност деце на Интернету“ биће одржана у Дому културе у Меленцима у  среду,  1.
децембра у 12.30 часова за ђаке ОШ „Др Бошко Вребалов“ а од 17.30 часова за њихове родитеље и
наставнике. 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.

- Трибину (едукацију)   организује Културни  центар  Зрењанина у  сарадњи  са  Националним
конктакт  центром  за  безбедност  деце  на  Интернету  који  је  у  саставу  Министарства
трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИТАРИЈАДА
- Културни центар Зрењанина

- од 3. до 4. децембра
 – 40 ГОДИНА ПОСЛЕ –

Културни центар Зрењанина 3. и 4. децембра 2021. организује  Зрењанинску гитаријаду. Након 40
година од одржавања прве Гитаријаде у тадашњем «Дому младости»,  Културни центар  поново у
том основном «формату»  и под истим називом организује још један  догађај значајан за локалну
музичку  сцену   на  којем  ће  наступити  зрењанински  бендови  који  су  се  пријавили  за  учешће.
Наступи бендова почињу  у 21 сат. Улаз је слободан.
У петак, 3. децембра наступају “Јерусалимски пилићи”, “Панта Шикља нафта”, “Титаник”, TBK, “Прљава
фреквенција”   i Acoustic Grunge а у суботу, 4. децембра: “Држ не дај”,  Fatal Error, The Stop, Direct Drive,
“Урош и нејаки” и “Маршал”.

-          “Културни центар Зрењанина” планира да оживи и поново покрене организацију Гитаријаде на
којој би наступали бендови из Зрењанина и околних насељених места са подручја града.

-           Прва  зрењанинска Гитаријада одржана је  у  хали  “Медисон” априла 1967.  године.  Прво
такмичење зрењанинских тзв. “електричара” одржано је октобра 1965. у МЗ “Доља” које се може и
сматрати  првим  окупљањем  музичара  који  су  установили  праксу  “живих  свирки”.  У  “Културном
центру Зрењанина” тадашњем “Дому младости” почетком осамдесетих враћен је тај вид окупљања и
организације  ове  врсте  догађаја  јер  је  Зрењанин  увек  имао  велики  број  активних  бендова  који  су
стварали музику са ауторски аутентичним текстовима, свирали и наступали и публику која је у духу
времена пратила тај вид окупљања и забаве уз рокенрол музику. 
-          Зрењанинска Гитаријада у почетку је била такмичарског а затим ревијалног карактера.
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ОТВАРАЊЕ ЛИКОВНОГ САЛОНА 30X30
Изложбени салон Културног центра Зрењанина

- Четвртак, 9. децембар
У четвртак, 9. децембра у Културном центру Зрењанина отвара се 16. Ликовни салон 30X30.
У оквиру  салона представиће се радови најуспешнијих учесника овогодишњег  Ликовног
конкурса 30X30 који  је у септембру, ове године, расписао Културни центар Зрењанина у
сарадњи са аутором пројекта мр Милутином Мићићем.  У оквиру церемоније свечаног
отварања прогласиће се и најуспешнији учесници конкурса – добитници награда. Програм
почиње у 19 часова у изложбеном салону КЦЗР. Отварање ће се преносити и уживо, на
Фејсбук страни Културног центра.
-  Ликовни салон  биће  отворен до  краја  децембра 2021.  а  након тога гостоваће у
Новом Саду, Панчеву, Београду и Сремској Митровици.
- Саопштење  жирија  можете  погледати  на  сајту  Културног  центра  Зрењанина
www.kczr.org 

„БЕГЕЈ ФЕСТ“
-          Од 10. до 12. децембра

Десето  Међународно такмичење дувачких оркестара „БЕГЕЈ ФЕСТ”, Осма регионална
конференција  WASBE за централну и источну Европу и Семинар за диригенте дувачких
оркестара одржаће се у Зрењанину од 10. до 12. децембра.
 
Организатори су Светска Асоцијација за Дувачке Симфонијске Оркестре и Ансамбле (WASBE)
и  Градски   дувачки   оркестар   Зрењанин   уз   подршку   Културног   центра   Зрењанина   а   под
покровитељством Града Зрењанина.
 
Ове године због тренутне ситуације оркестри и учесници WASBE конференције који нажалост
не могу лично да дођу, биће присутни онлајн.

*   На овом такмичењу ће се такмичити врхунски оркестри из више држава, који ће изводити
композиције различитих карактера и жанрова: забавна, џез, народна, класична...
*    На  WASBE  конференцији  ће  учествовати  представници    Мађарске,  Северне  Македоније,
Румуније, Хрватске, Црне Горе, Словеније, Босне и Херцеговине и Србије.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ “АНАЛИЗА ДОМИНАНТНИХ МОТИВА У ТЕКСТОВИМА ПЕСАМА СА
ЈУГА СРБИЈЕ”

- Културни центар Зрењанина
- Субота, 11. децембар – 17 часова

Књижевно вече и промоција књиге "Анализа доминантних мотива у текстовима песама са југа Србије"
Александре Димчић, одржаће се 11. 12. 2021. у 17 часова, у Малој сали Културног центра Зрењанина.
Посетиоци ће имати прилике да се ближе упознају са колективним стваралаштвом југа Србије и његовим
специфичностима: атмосфером у којој су песме настајале, историјским оквиром, али и малим, личним и
топлим причама о животима људи који су та поетска дела стварали или преносили. Разговор о књизи би
требало да приближи Север и Југ, и направи кратак излет у прошлост, у она времена која живе само још
у причама и песмама. 
-   О   књизи   ће   говорити   професори   српског   језика   и   књижевности   Драган   Гвозденовић   и   ауторка
Александра Димчић.

ПОЗОРИШНА ДРАМА
„У АГОНИЈИ“

Културни центар Зрењанина
Понедељак, 13.  децембар

Позоришна драма „У  агонији“  која  се  сматра   једном од  најбољих драма  Мирослава  Крлеже  биће
изведена у Културном центру Зрењанина у понедељак, 13. децембра 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  сваког радног дана од 10 до 12 и од 18 до 20
часова. Цена карте: 1000 динара. 
*Улазнице које су купљене за представу заказану 20. новембра а која је одложена због болести једног
од глумаца важиће за нови датум одржавања – 13. децембар.

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

Видео најава: https://www.youtube.com/watch?v=-NrX-omJvM4
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ФИЛМ СРЂАНА ДРАГОЈЕВИЋА
„НЕБЕСА“

- У Културном центру Зрењанина
- Од уторка, 14. до четвртка 16. децембра

Од   14.   до   16.   децембра   у   Културном   центру   Зрењанина   приказује   се   најновије   домаће   филмско
остварење  „Небеса“.  Филм је  настао  по сценарију и режији Срђана  Драгојевића.  Реч  је  о    филмској
алегорија са елементима црне комедије која је инспирисана са три приче француског писца Марсела
Емеа  (Marcel  Ayme).  Ова    политичка  сатира  анализира  људску природу и говори о утицају чуда  на
посткомунистичко друштво. Улоге тумачи бројна глумачка екипа.

- Филм се приказује у Великој сали Културног центра у два термина  од 17.30 и 20 часова. Карте
се продају на билетраници Културног центра сваког радног дана од 10 до 12 и од 18 до 20
часова по цени од 300 динара.

- Више о филму погледајте на сајту:  https://mcf.rs/filmovi/nebesa 
- Трејлер филма: https://www.youtube.com/watch?v=egSKZzRq3IA 

ТРИБИНА
„РАВНОПРАВНО РОДИТЕЉСТВО“

- Уторак, 14. децембар 
У   уторак,   14.   децембра   у   Културном   центру   Зрењанина   биће   одржана   трибина   „Равноправно
родитељство“ . Учесници трибине су: Дејан Павловић, магистар социјалног рада, докторанд на Високој
школи здравства и социјалног рада „Света Елизабета“ (Братислава/Словачка) и председник Удружења
очева;  Јелена Зорић, психолог и супервизор у служби за децу и младе, системски породични терапеут са
специјализованим   обукама   из   области   заштите   деце   у   грађанским   парницама   која   је   на   функцији
директорице новосадског  Центра за социјални рад  и Драгутин Николић,  породични психотерапеут  и
вештак   у   бракоразводним   споровима   родитеља.  Модератор   програма   је  Ђорђо  Прстојевић,   уредник
трибинског програма Културног центра Зрењанина.

-           Трибина почиње у 18 часова.  Разговор може да се прати, уживо, и на Фејсбук страни
КЦЗР.

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.
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-          Предвиђен распоред одржавања радионица:

Субота, 4.  децембар

- Радионица Центра за креативно одрастање и мултикултуралну сарадњу -  „Цеком“

Субота, 11. децембар

- Радионица коју ће водити и реализовати Отилија Бухекер Илић са дечјом групом „Совице
мудрице“

Субота, 18. децембар

- Радионица зрењанинске библиотеке под називом „Читањац са библиотекарима“ коју ćе водити
Тања Ћирић

Субота, 25. децембар

- Радионица уметничког студија „Колорино“ коју ће водити Санела Дунђерски.

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.)

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД ГИК „БАНАТ-ПИОНИР“
- Културни центар Зрењанина

- Субота, 18. децембар
Годишњи концерт зрењанинског Културно уметничког друштва ГИК „Банат-Пионир“ биће одржан у
Великој сали Културног центра Зрењанина у суботу, 18. децембра са почетком у 18 часова.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ “МАЈСТОР ЧАРОЛИЈЕ“
- Културни центар Зрењанина

- Четвртак, 23. децембар – 17 часова
Књижевно вече Тање Чањи на којем ће се одржати   промоција ауторкине књиге „Мајстор чаролије“
заказано је у четвртак, 23. децембра у 17 часова у Културном центру Зрењанина. Како се наводи реч је о
савременој бајци а књига  уједно улази и у оквир домаће популарне психологије.

О књизи
Неодољива прича о авантури јунака Леа, који је на путу откривања самога себе померио сопствене
границе на врло инспиративан начин. Делом прича о спознаји, делом авантура, ова узбудљива књига је
магично гориво за сломљену веру након животних пораза. Буди  радозналост и држи пажњу читаоца
написана са идејом да охрабри човека и оснажи  веру у позитивне исходе без обзира на све потешкоће и
неуспехе.
 

Део рецензије
,,Савремена бајка која непогрешиво упире прст у проблематику и недоумице данашњег модерног човека,
осликана попут стазе којом нас аутор води сигурном руком, ова прича у неком тренутку престаје да
буде бајка и постаје једно од лица наше свакодневице - питање је само када ће и у ком делу читалац
открити то невидљиво скретања." - Светлана Фуцић

ДЕЧЈА БАЛЕТСКА ПРЕДСТАВА
„КЊИГА О ЏУНГЛИ“

- Петак, 24. децембар – 17 часова
Дечја балетска представа „Књига о џунгли“ балетског студија Стејџ (STAGE) биће изведена на
великој сцени Културног центра Зрењанина у петак, 24. децембра са почетком у 17 часова.

- Балетски студио „Стејџ“ и ове године изводи балетску представу по мотивима познатог романа
„Књига о џунгли“ која је урађена у   продукцији овог балетског студија. У представи учествују
сви чланови студија, кореографију су урадиле Александра Тот, Љиљана Граор и Андреа Тот а
режисерка представе је Александра Тот. Представа кроз игру говори о пријатељству  и осећају
припрадности.   Кроз разигране и динамичне кореографије представа шаље и поуку о важним
људским вредностима попут храбрости, пријатељства и праведности. 

- - Представа траје око 65 минута. Цена улазнице је 350 динара.

- У ТОКУ

- ИЗЛОЖБА „ЗРЕЊАНИНСКА ФОТОГРАФСКА СЦЕНА 2021.“
- - Отворена у Културном центру Зрењанина до 8. децембра 

У Културном  центру (19. 11.)  отворена је изложба "Зрењанинска фотографска сцена 2021." фото клуба
ЦД13.  Изложба  је  организована  са   намером  да   презентује   радове   зрењанинских  фотографа   који   су
настали   током   претходне   две   године.  Претходио  јој   је  конкурс   који   је   клуб   расписао   а   селектор
пристиглих радова  био је Брајан Рашић. На отварању су проглашени  најуспешнији учесници конкурса,
и додељене дипломе. Изложбу публика може да погледа до 8. децембра, сваког дана, од 8 до 20 часова.
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Све информације  о најуспешнијим ауторима можете  да  прочитате  и  на  Фејсбук  (јавној)   групи фото
клуба. 

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.  Конкурс је отворен до 31. децембра 2021. У прилогу, на сајту Културног центра, погледајте 
конкурсне пропозиције: https://kczr.org/knjizevni-konkurs-slobodna-tema-2021/

ИНФО ПЛУС

- ДЕЧЈА НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА СА ДЕДА МРАЗОМ
- ПОНУДА ЗА ПРЕДУЗЕЋА

Свим јавним, приватним предузећима и установама Културни центар Зрењанина у духу новогодишњих
празника а у сладу са праксом доделе пакетића за децу запослених у вашем колективу нуди комплетан
забавни дечји програм и организацију догађаја - доделе пакетића.   Уз доделу пакетића које обезбеђује
ваша фирма биће изведена новогодишња представа  са Деда Мразом под називом „И гусари добијају
пакетиће-Пакетић Џона Пиплфокса“.  Уз много музике и комичних ситуација позивамо вас да пођемо
заједно  у   авантуру   са  чувеним  капетаном  Џоном  Пиплфоксом  и  његовом  несутрашивом  посадом  и
приредимо најмлађима праву предновогодишњу атмосферу. Проверена екипа младих глумаца из Центра
за креативно одрастање „Цеком“ ће се потрудити да развесели и обрадује децу.

- Новогодишњу  дечју  представу  и  доделу  пакетића,  у  зависности  од  броја  деце,  могуће  је
организовати у Великој сали Културног центра Зрењанина по цени од 18.000,00 динара, Студију
Културног центра по цени од 8.500,00 динара и у простору вашег предузећа или установе по
цени од 8.500,00 динара са додатним трошковима превоза.

-  Понуду можете погледати и на сајту Културног центра www.kczr.org а за све информације и
резервацију термина можете да се обратите на бројеве телефона Смиљане Туцаков (064/169-
55-69), Љиљане Нећаков (064/811-64-80) и Николете Видаковић (064/811-64-78).

Организатор задржава право измене програма.

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

Пријатељ Културног центра Зрењанина
Трговински ланац ПерСу

Подсетник
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- 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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