-

ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- ДО 28. ЈАНУАРА 2022.
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.

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ
- Среда, 19. јануар
У среду, 19. јануара на Језеру код Културног центра Зрењанина биће одржана градска
манифестација „Пливање за Часни крст“. Програм почиње у 12 часова. Организатори тринаестог
пливања су Град Зрењанин, Српска православна црквена општина и зрењанински Културни
центар. Манифестацијом се обележава хришћански празник – Богојављење.

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.

-

- У суботу, 22. јануара на програму је радионица професора Синише Гарчева «Како
располагати новцем».

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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ИЗЛОЖБА ЈЕВРЕЈСКЕ ОПШТИНЕ СОМБОР „ТРАГОВИ У 30
СЛИКА“ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ АНТИРАТНЕ ДРАМЕ „ПОРАЈМОС“
Културни центар Зрењанина
Понедељак, 24. јануар- 17 часова
У Малом салону Културног центра Зрењанина у понедељак, 24. јануара у организацији
зрењанинске Јеврејске општине a у сарадњи са Културним центром отвара се изложба Јеврејске
општине Сомбор „Трагови у 30 слика“. Након отварања у Великој сали одржаће се и пројекција
краткометражне антиратне драме “Порајмос” која је урађена у режији Горчина Стојановића.
Програм почиње у 17 часова.

-

Пројекцији филма и изложби присуствоваће Душан Јовић, продуцент и сценариста
председница ЈО Сомбор - Сандра Папо-Фишер.

и

О изложби: “ Трагови у 30 слика”
На 30 паноа налазе се приче о сомборским јеврејским породицама које су или нестале у ужасима
Холокауста или су успели да се врате из злогласних логора. Панои приказују њихов живот, праћен
личним фотографијама, пре рата, за време рата и после рата. На сваком паноу налази се један од
депортационих картона, које је мађарска полиција направила. Циљ је да се покаже колико је утицај био
Јевреја у Сомбору и на који начин су све учествовали у животу града.
“ Порајмос” кратокометражни филм
Антиратна драма” Порајмос” (ромски назив за Холокауст) чија је радња смештена у Сомбору , где је
пре Другог светског рата као и данас живи преко двадесет националности. Радња филма бави се
судбинама заљубљеног пара (Јеврејке и Немца) и ромског виолинисте. То је људска и емотивна прича
која обесмишљива ратне сукове, патолошке идеје и безумље које се дешавало за време рата. Филм је
режирао Горчин Стојановић, а већину поставке филма чине глумци Народног позоришта Сомбор.
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ИЗЛОЖБА ЗОРАНА РАЈШИЋА
ПОСТ К'О ВИД
Културни центар Зрењанина од 25. јануара до 22. фебруара 2022.
Отварање у уторак, 25. јануара у 19 часова
Изложба Зорана Рајшића „Пост К'о Вид“ отвара се у Културном центру Зрењанина у уторак, 25.
јануара. Изложба је део истоименог пројекта, настала је у току пандемије из уметниковог искуства
изолације и потребе за комуникацијом. Пројекат – изложба, према речима аутора, је први корак ка
обнављању прекинутих контаката и враћања у уобичајену свакодневицу. Изложбу чине 23 ликовне
композиције из серије „Поруке без речи“ изведене у техници лавирани туш и дописнице са мотивима
пет ликовних композиција које ће посетиоци моћи да адресирају и путем њих шаљу поруке својим
драгим особама...
У току представљања овог ликовног пројекта биће изведена два перформанса. Први на
самом отварању а други у току трајања изложбе - 10. фебруара.
Програм отварања почиње у 19 часова а уживо, може да се прати и на Фејсбук
страни Културног центра Зрењанина.
Изложба је отворена до 22. фебруара сваког дана од 8 до 20 часова.
Више о аутору и изложби можете прочитати на: https://kczr.org/25-01-izlozba-zorana-rajsica-post-ko-vid/

- ВИДИМО СЕ У БИОСКОПУ!
- БИОСКОПСКИ МАТИНЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ
ЗРЕЊАНИНА
-

У Културном центру – Матине -

-

Новина у односу на претходни период у Културном центру Зрењанина је увођење приказивања
дечјих играних и анимараних филмова у недељним јутарњим сатима, под популарним називом
– матине, са почетком у 11 часова. Овог јануара почињемо. 

-

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

-

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.
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Видимо се у биоскопу!
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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