
-  ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- ДО 20. ЈАНУАРА 2022.

ЗРЕЊАНИНСКА ПРЕМИЈЕРА МИНИ СЕРИЈАЛА
„ИСКУШЕНИЈЕ“

- Културни центар Зрењанина – среда, 12. јануар – 18 часова
-  У  среду,  12.  јануара  у  зрењанинском  Културном  центру  у  18  часова,   публици  ће  се

премијерно представити прва епизода мини серијала „Искушеније“  филмског удружења
„Ореол  Тим“.  Режију  и  сценарио  мини  серијала  потписује  Гвозден  Босић.  Улаз  на
пројекцију је бесплатан.

Нови пројекат Ореол Тим-а „Искушеније“ представља ПРВУ ЕПИЗОДУ мини- серијала са временом
збивања у 2.  веку наше ере, али и у другој димензији...
Режија и сценарио: Босић Гвозден (пореклом из Зрењанина)

Синопсис: „У неко старо време, у другој димензији, где владају другачија правила, трговачка колона је
пресретнута од стране суровог племена. У том стравичном нападу преживела су само двојица ратника
којима је, као плаћеницима, дужност била да заштите трговачки товар. Нису успели у својој мисији и,
приморани на повлачење, зашли су дубоко у шуму, не знајући где се налазе, нити којим путем да крену,
али увиђају да нису сами. Да ли започиње њихова нова мисија?“
Тизер као најава: https://www.youtube.com/watch?v=ggJHbElB-sQ

ОРЕОЛ ТИМ је  непрофитно удружење из Новог Сада,  које  је  као алтернативни покрет посвећено
уметности, тачније филму.
Фејсбук страница: https://www.facebook.com/oreolteam

 ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
Субота, 15. јануар – 10 часова

Фејсбук страна Културног центра
У  суботу,  15.  Јануара  одржаће  се  прва  у  низу  радионица  програмирања  и  роботике  за  најмлађе.
Радионица почиње у 10 часова на Фејсбук страни Културног центра.

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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ТРИБИНА
„ОПАСНОСТИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА“

- Уторак, 18. јануар – 18 часова
„Опасности савременог друштва“ назив је трибине која ће се одржати у уторак, 18. јануара у
Културном центру Зрењанина. Предавач је Влада Арсић, новинар, писац, један од најчитанијих
домаћих аутора и  лиценцирани предавач МУП-а на тему педофилије, наркоманије, трговине људима
и интернет предатора. Модератор трибине  је Ђорђо Прстојевић, уредник програма.
- Трибина почиње у 18 часова.

- ВИДИМО СЕ У БИОСКОПУ!
- БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

ЗРЕЊАНИНА
- Најновији домаћи филмови

- Анимиранани (синхронизовани) дечји филмови
- Културни  центар  Зрењанина  у  сарадњи  са  Филмским  центром   и  Мрежом

киноприказивача Србије  (као  један од оснивача мреже) организује програм под називом
„Видимо  се  у  биоскопу“.   У  оквиру  програма  предвиђено  је  приказивање  најновијих
домаћих филмских остварења а  акција  под  наведеним слоганом спроводи се  са  циљем
промоције  и  развоја  филмске  културе,  независне  бископске  мреже  као  и  повећања
видљивости домаће кинематографије.

-
Видео најава:

- https://www.youtube.com/watch?v=bwCimWt59SY  

*У наставку погледајте распоред пројекција:

Од петка, 14. до недеље, 16. јануара – филм: „Златни дечко“ – приказивање  у два термина од 18 и од 
20 часова – Велика сала КЦЗР

Домаћи играни филм „Златни дечко»  урађен  је  у режији Огњена Јанковића, по сценарију
Алексе и Вука Ршумовића и самог редитеља. 
Жанр: Драма, трилер.
Играју: Денис Мурић. Игор Бенчина, Андрија Кузмановић, Петар Стругар и др.
https://www.youtube.com/watch?v=kis9QoAwp68

- Цена улазнице је 300 динара.
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-    У Културном центру –   Матине   -  
- Новина у односу на претходни период је увођење  приказивања дечјих играних и анимараних

филмова у недељним јутарњим сатима, под популарним називом – матине, са почетком  у 11
часова. Само уз и за зрењанинску публику уколико постоји интересовање за наведени термин
волели би да и та биоскопска пракса, поново, заживи у Зрењанину. Овог јануара почињемо.  

- Истог дана, исти дечји филм приказиваће се и  у  поподневним сатима од 16 часова.

- Недеља, 16. јануар –   дечји  филм: „Клифорд   велики црвени пас  “/  Clifford the Big Red Dog 
Велика сала КЦЗР–  два термина: од 11  и од 16 часова
Жанр: комедија, авантура, анимирани у трајању од 97 минута
Филм је синхронизован на српски језик.
https://www.youtube.com/watch?v=6AP1dwm397o

- Цена улазнице је 250 динара.

- До краја јануара планирана је и пројекција још једног дечијег филма.

- Недеља, 23. јануар   - дечји  филм „Енканто: Магични свет“/Encanto
Велика сала КЦЗР–  два термина: од 11  и од 16 часова

Најновијa дизнијева   авантура доноси причу о необичној  породици Мадригали која живи скривено у
магичној кући у планинама Колумбије и шармантном месту званом Енканто.  Сви чланови породице
поседују  дар  –  магичну  моћ,  осим  Мирабеле  која,  када  јој  се  најближи нађу  у  опасности,  постаје
последња нада и решење за чаролију ...

- Филм у трајању од  110 минута
- Филм је синхронизован на српски језик.

- Цена улазнице је 250 динара.

Видимо се у биоскопу! 

Организатор задржава право измене програма.
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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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