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ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 2. ДЕЦЕМБРА 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.

ОНЛАЈН ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
- Субота, 27. новембар    

- Фејсбук страна Културног центра 
У суботу, 27. новембра у оквиру дечјег програма Културног центра  у 10 часова на Фејсбук
страни КЦЗР одржаће се  радионица „Орнамент  у културама  неолита“  коју ће  водити  Ивана
Арађан,  кустос  и  музејски  педагог зрењанинског Народног  музеја.  Учесници  ће  након
презентације имати прилику да се ликовно изразе и орнаменте примене украшавајући одећу за
неолитску породицу.

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)
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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 Yоu-
Тubе-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
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ТРИБИНА
- 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 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.

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

Прошлог викенда (19. 11.) у Културном  центру  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.
У  наставку  погледајте  фотографије  са  отварања  које  је  урадио  Тибор  Арва.  Све  информације  о
најуспешнијим ауторима можете да прочитате и на Фејсбук (јавној) групи фото клуба.

Линк са фотографијама:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.161892996113786&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.161892996113786&type=3


4

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/

