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ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 25. НОВЕМБРА 2021.

ГИТАРИЈАДА – 40 ГОДИНА ПОСЛЕ –
- Позив за учешће

Позивамо све бендове из Зрењанина и ближе  околине да се пријаве за учешће на  Гитаријади која ће се
одржати у Културном центру  почетком децембра. Пријаве на мејл:  kczr@kczr.org 
У  пријави  написати:  назив  бенда,  чланове  бенда  (име,  презиме  и  година  рођења),  жанр,  кратку
биографију бенда и оставити линкове аудио материјала.
Уз пријаву доставити и репрезентативну фотографију бенда.

 Додатне информације на број телефона: 064/8116994
 
-          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.
 
-          “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.

ФИЛМ „ЈУЖНИ ВЕТАР 2 – УБРЗАЊЕ“
У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИНАОД 15. ДО 17. НОВЕМБРА

У Културном центру Зрењанина 15, 16. и 17.  новембра приказује се домаћи филм „Јужни ветар 2 –
Убрзање“ са Милошем Биковићем у главној улози. Филм је режирао Милош Аврамовић и наставак је
филма „Јужни ветар“ из 2018. и истоимене телевизијске серије. У филму играју и Миодраг Радоњић,
Предраг Мики Манојловић, Александар Берчек, Јована Стојиљковић и др.

- Пројекције су у Великој сали Културног центра у термину од 17.30 и термину од 20 часова.
- Карте се продају на билетарници Културног центра  по цени од 350 динара.
- Синопсис филма можете да  погледате и на сајту Културног центра https://kczr.org/15-16-i-17-11-

film-juzni-vetar-2-ubrzanje/
- Трејлер: https://www.youtube.com/watch?v=pcOl1EK6KC8&t=51s 
- Видео најава: https://www.youtube.com/watch?v=0y0VcVpqtvA

https://www.youtube.com/watch?v=0y0VcVpqtvA
https://www.youtube.com/watch?v=pcOl1EK6KC8&t=51s
https://kczr.org/15-16-i-17-11-film-juzni-vetar-2-ubrzanje/
https://kczr.org/15-16-i-17-11-film-juzni-vetar-2-ubrzanje/
mailto:kczr@kczr.org
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КОНЦЕРТ РАДЕТА ШЕРБЕЏИЈЕ
Културни центар Зрењанина

Недеља, 28. новембар – 20 часова

Концерт  прослављеног  глумца,  песника  и  музичара  Радета  Шербеџије  биће  одржан  у  недељу,  28.
новембра  на  Великој  сцени  Културног  центра  Зрењанина.  Публици  у  Зрењанину,  уз  пратњу   бенда
“Западни колодвор”, Раде Шербеџија ће представити песме са новог студијског албума “Не окрећи се,
сине”, али и песме - "Имам пјесму за тебе", "Мени се душо од тебе не растаје", "Барбара", "Не дај се
Инес" и друге из своје богате музичке каријере.

      * Концерт почиње у 20 часова.

      * Улазнице  се продају  на билетарници Културног центра сваког дана од 10 до 12 и од 18 до 20
часова по цени од 1500 динара и у систему продаје улазница GIGS TIX http  ://  www  .  gigstix  .  com  /  prodajna  -  
mesta  -  gde  -  kupiti  -  ulaznice  

     *Број улазница је ограничен.
 

- Додатне информације на број телефона: 023/566-712.

О концерту и новом албуму:
* Раде Шербеџија након пуних шест година објавио је нови студијски албум!
На албуму се као аутори појављују Златко Арсланагић - Злаја, Драго Млинарец, Хусеин Хасанефендић -
Хус, а као гости појављују се и Габи Новак и Матија Дедић, као и Дарко Рундек, са којима је Раде
отпевао дуете.
* Као први сингл са новог албума, објављена је песма “Ето пјесма” која је у свега неколико сати на
YоуТубе-у наишла на бројне позитивне критике, а у Македонији је (2020.) проглашена песмом године!
Легендарни глумац, песник и музичар отпевао је песму коју је за њега написао Хусеин Хасанефендић -
Хус, а музика и текст, у интерпретацији г. Шербеџије, одушевили су његове поклонике…

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

- У складу са постојећом Уредбом за долазак на концерт нису потребне Ковид пропуснице.

http://www.gigstix.com/prodajna-mesta-gde-kupiti-ulaznice
http://www.gigstix.com/prodajna-mesta-gde-kupiti-ulaznice
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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...

ОНЛАЈН ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
- Субота, 20. новембар    

- Фејсбук страна Културног центра 
У суботу, 20. новембра у оквиру дечјег програма Културног центра  у 10 часова на Фејсбук
страни КЦЗР одржаће се  радионица  о емотивној интелигенцији коју ће водити докторка
Јасмина Јахура. 

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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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  дана од 10 до 12 и од 18
до 20 часова. Цена карте: 1000 динара. 

Додатне информације о продаји карата:
023/566-712
063/56278

НЕДЕЉА, 21. НОВЕМБАР
-          БЕРЗА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА

У недељу,  21. новембра од 10 до 14 часова у  Културном  центру Зрењанина биће одржана БЕРЗА
ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА (продаја, замена, куповина). Информације: 061/2952592.

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://www.beoart.rs/beoart/predstave/u-agoniji/


5


