
  ПРОГРАМА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- ДО 23.  ДЕЦЕМБРА 2021.

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 
- Видео најава: https://www.youtube.com/watch?v=cq6RTrtjiGM 
- 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
- Субота, 18. децембар    

- Фејсбук страна Културног центра 
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- У суботу, 18. децембра у оквиру дечјег програма Културног центра  у 10 часова на Фејсбук 
страни КЦЗР одржаће се  радионица   зрењанинске библиотеке под називом „Читањац са 
библиотекарима“ коју ćе водити Тања Ћирић.

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)

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА „ФРЕНК СИНАТРА“
- Културни центар Зрењанина 17. децембар

Новогодишњи  гала  концерт  популарног  оркестра  „Френк  Синатра“  под   диригентском  палицом
маестра Ђорђа Дамјана одржаће се у Културном центру Зрењанина у петак, 17. децембра у 20 часова.
У оквиру концертног програма из оркестра најављују и специјалне госте, изненађења вечери. Улазница
су хуманитарног карактера у виду слаткиша који су намењени Црвеном крсту.

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. На програму
су игре из Баната, Шумадије, Источне Србије - Ресаве, Влашке игре, игре из Димтровграда, Врања и
Лесковца. Биће изведене и кореографске минијатуре српског кола. Цена улазнице је 250 динара. Карте
се продају на билетарници Културног центра сваког дана од 10 до 12 и од 18 до 20 часова а у суботу,
пред почетак концерта.

У ТОКУ
ЛИКОВНИ САЛОН 30X30

- Отворен до краја децембра 2021.
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 У Културном центру Зрењанина до краја децембра отварен је 16. Ликовни салон 30X30. У
оквиру  изложбе  представљају  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.  
На овогодишњи ликовни конкурс пријавило се 247 аутора из Србије,  Хрватске, Републике
Српске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Италије и Словеније. Жири у саставу Ана Станар,
историчарка уметности, мр Вукашин Миловић,  вајар и мр Милутин Мићић,  академски
сликар одабрао је  25.  новембра радове  195 аутора за излагање на овогодишњем салону и
доделио три награде. Прву награду је добила Милана Лана Пауновић (Рајшић), другу награду
Ненад Вацић а добитник треће награде је Зоран Л. Пантелић.
-               Ликовни салон у Зрењанину биће отворен до краја децембра 2021. а након тога
гостоваће у  Београду, Панчеву,  Сремској Митровици и Новом Саду.

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).
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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
- 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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