
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА 
- ДО 31. МАЈА 2022.

- Преглед програмских активности

ТРИБИНА
- Културни центар Зрењанина

- Уторак, 24. мај – 19 часова
У оквиру трибинског програма Културног центра Зрењанина у уторак, 24. маја  биће
одржана трибина под називом „Сарадња Срба и Руса кроз историју“. Уводничар је мр
Петар  Јакшић,  историчар.  Модератор  трибине  је  Ђорђо  Прстојевић,  уредник
трибинског програма Културног центра. Трибина почиње у 19 часова у изложбеном
салону Културног центра.

БИОСКОПСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
-  Претпремијера филма «Топ Ган – Маверик» - среда, 25. мај

- Пројекције филма: четвртак, 26,  субота, 28. и недеља, 29. мај
- Културни центар Зрењанина од 20 часова  

- У оквиру биоскопских пројекција Културног центра у среду, 25. маја публику и љубитеље
чувеног «Топ Гана» очекује наставак овог великог  филмског хита под називом: „Топ Ган –
Маверик“/ Top Gun Maverick.  Претпремијерна пројекција филма одржаће се у среду,  25.
маја.  Филмске  пројекције  су  заказане  и   у  четвртак,  26,   суботу,  28.  и  недељу,  29.  маја.
Пројекције почињу  у Великој сали Културног центра у  20 часова.

- Редитељ филма је Џозеф Косински. Поред Тома Круза играју Вал Килмер,  Џенифер
Конели, Џон Хам и Мајлс Телер. 

-   Цена улазнице  је  250 динара а  карте се  продају  на билетарници Културног  центра
радним данима од 10 до 12 и од 18 до 20 часова и пре почетка пројекције. 

Синопсис
„Након  више  од  30  година  служења  у  Морнарици,  као  један  од  најбољих  пилота,  Пит
“Маверик” Мичел (Том Круз) је тамо где и треба да буде. Не преза да пробије баријере као
храбар тест пилот и избегава да прихвати унапређење које би га заувек спустило на земљу.
Када је почео да подучава вод младих пилота који су на обуци за специјалне мисије, какве ни
један живи пилот никада још није видео, Маверик среће поручника Бредлија Бредшоа чији је
надимак  “Рустер”,  син  мавериковог  покојног  пријатеља,  официра  за  пресретање  радара,
поручника  Ника  Бредшоа,  званог  “Гус”.  Суочавајући  се  са  неизвесном  будућношћу  и  са
духовима  прошлости,  Маверик  се  упушта  у  борбу  са  својим  највећим  страхом,  што  ће
кулминирати мисијом која захтева велику жртву свих који буду изабрани да у њу полете.“
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Трејлер: https  ://  youtu  .  be  /  emzrSTyV  -  Yw  

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ АЛЕКСАНДРА ТОКОВИЋА
- Културни центар Зрењанина

- Среда, 25. мај – 19 часова
Двадесета  јубиларна  промоција  књиге  песама  и  прича  „Сећања  и  љубави“  Александра
Токовића биће одржана у Културном центру Зрењанина у среду, 25. маја у 19 часова. Аутор ће
уз гитару говорити и певати своје стихове. Гости вечери су Никола Божовић,  новинар, Јасна
Васић, прим.тамбура и ВИС „Веселице“. Модератор је Маја Пандуров.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „ХИСТЕРИЈА“
Културни центар Зрењанина

Петак, 27. мај – 20 часова

У Културном центру Зрењанина у петак,  27.  mаја биће изведена позоришна представа
„Хистерија“. Комедија аутора Терија Џонсона за коју је својевремено освојио и престижну
британску  позоришну награду  „Лоренс  Оливије“  је  режирао Иван Вуковић,  и  за  коју  се
наводи да је уједно урнебесно мрачна и језовито смешна, улази у категорију црних водвиља
у којој  гледамо сусрет две стварне историјске личности Сигмунда Фројда и Салвадора
Далија.  У представи играју Младен Андрејевић, Горан Јевтић, Сузана Лукић и Небојша
Љубишић.

-  Представа почиње у 20 часова.

- Карте се продају на билетарници Културног центра Зрењанина радним данима од 10
до 12 и од 18 до 20 часова по цени од 1000 динара. За организовану куповину 10 и више
карата могуће је остварити и попуст од 20%. Додатне информације о продаји карата
на 023/566-712.

О представи 
– Реч редитеља:

„Хистерија је  црни водвиљ.  Гледамо сусрет две стварне историјске личности – Сигмунда
Фројда и Салвадора Далија. Фројд у поодмаклој фази рака вилице прима терапију и строга
упутства да мора да мирује – од стране свог пријатеља др. Јахуде, а заплет настаје око
девојке која долази у пола ноћи куцајући Фројду на прозор, оптужујући га и нападајући његове
теорије. А када и Дали дође, да ода почаст свом идолу Фројду, гужва у кабинету постаје
надреално духовита. Испод и изнад хумора у овом комаду крију се страшне истине личних
прошлости и свеобухватне будућности, јер година је 1938.“

Видео најава: https://www.youtube.com/watch?v=YnKdmkzxEDM
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ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
- Креативна радионица

Субота, 28. мај
Фејсбук страна Културног центра

У  оквиру дечјег  онлајн програма Културног  центра Зрењанина у  суботу,  28.  маја  у  10
часова на  Фејсбук  страни  Културног  центра биће  одржана  креативна  уметничка
радионица са Благовестом Василевом .

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.)

ПРЕДСТАВА „МАГИЧНА КОМЕДИЈА“
-          Културни центар Зрењанина

-          Субота, 28. мај – 16 сати 
У суботу, 28. маја у 16 сати на Великој сцени Културног центра Зрењанина биће изведена
представа  „Магична  комедија“  мађионичара  Страхиње. Како  се  наводи  представа  је
заснована  на  врхунској  магији  и квалитетном хумору.  Страхињин јединствен интерактивни
приступ омогућиће деци да буду мађионичари на сцени, а на крају представе посетиоце очекује
и „магичан“ поклон. Од првог до последњег минута и старија и млађа публика ће без даха
гледати илузије у којима никада неће знати шта ће се десити следеће...
-          Карте се продају на билетарници Културног центра радним данима од 10 до 12 и од
18 до 20 часова по цени од 500 динара.
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У току
ИЗЛОЖБА ПЕТРА ШУШУЛИЋА

On the Beach
-          Културни центар Зрењанина  до 31. маја

У  оквиру  програма  визуелних  уметности   у  Културном  центру  Зрењанина  до  31.  маја
отворена је   изложба ликовног  уметника Петра Шушулића On  the Beach.  Публице  се
представља двадесетак слика урађених у комбинованој техници на којима се налазе пејзажи
насељених обала,  морски мотиви и  духовно акцентовани табуи.  Аутор је  добитник   већег
броја награда у области ликовног стваралаштва.
-  Изложбени салон Културног центра отворен је сваког дана од 8 до 20 часова.
 Отварање изложбе и разговор са аутором можете погледати на Јутјуб каналу Културног
центра: 
https://www.youtube.com/watch?v=dEqcaZU4BWE

Ускоро
У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИНА

ПРЕДСТАВА „ДЕЈТ“ САНДРЕ СИЛАЂЕВ
- Петак, 10. јун 

 - Позоришна представа „Дејт“, нова ауторска монодрама глумице Сандре Силађев, биће
одиграна у Културном центру Зрењанина у петак, 10. јуна са почетком у 21 сат. Карте се
продају на билетарници Културног центра радним данима од 10 до 12 и од 18 до 20 часова
по цени од 1000 динара. 
 
 

О представи
- “Дејт” нова ауторска авантура Сандре Силађев.
- Овог пута Сандра Силађев је у улози средовечне госпође и самохране мајке Оливере Живковић
која је изашла на заказани љубавни састанак. Међутим, њен “дејт” се не појављује.  Оливера,
дакле, чека.
 
Кога и шта? Да ли ће сазнати резултате својих здравствених налаза?  Хоће ли открити који
је смисао брака и заклињања на вечну љубав? Како Оливера третира мајчинство и тумачи
положај жене у данашњем друштву? Да ли ће схватити зашто је дужина хаљине и висина
штикле  обрнуто  пропорционална  јачини  морала?  Хоће  ли  сазнати  да  ли  су  кафићи
прилагођени потребама особа са инвалидитетом? Да ли је свет сигурно место за тинејџерке?
Да ли је боље бити плаћена или неплаћена домаћица? Како самохрана мајка у исто време и
доји бебу и иде на посао?
 
Оливера се осећа као дама, уседелица, бабадевојка и распуштеница, чак и као удовица мада
нико није умро. Слуђена је категоризацијама и чудним односима између љубавника у 21 веку.
Сматра да не тражи много од живота, само и једноставно оно што сваки одрасли појединац
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жели за себе – да пронађе своју сродну душу. Има ли је за Оливеру на “овом целом свету”? Или
бар на интернету? 
 
*Публика ће бити у прилици да прати ток Оливериних мисли али и да помогне у одговорима на
нека од ових питања током специјалног Q & А епилога.
 
*Напомена: Ова монодрама није за малолетне особе.
Вулгарност и простачка реторика користе се као инструмент којим се приказују дупли
стандарди наметнути пре свега женама. 
 

-          Забрањено је снимање и фотографисање представе.

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
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