ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 19. МАЈА 2022.
- Преглед програмских активности

ТРИБИНА
„АКТИВИЗАН МЛАДИХ – ЗРЕЊАНИНСКИ КРУЖОК
Понедељак, 9. мај
Трибина „Активизам младих – Зрењанински кружок“ биће одржана у
Културном центру
у понедељак, 9. маја. На трибини ће говорити
представнице омладинског уметничког клуба „Кружок“ Олга Драгаш, Тијана
Шакић и Нина Антић, професор филозофије Еди Даруши и професорка
социологије Сенка Јанков о активизму младих и о неформалном новооснованом
удружењу младих Зрењанинаца и Зрењанинки. Модератор је Ђорђо
Прстојевић, уредник трибинског програма Културног центра. Трибина почиње
у 19 часова.
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
- Мај 2022.
- Француски филмски караван – циклус „Доба сазревања“ – 18. и 19. мај
- У сарадњи са Француским институтом у Србији у Културном центру у току
маја приказује се филмски циклус „Доба сазревања“ (L’âge de raison). У среду, 18.
маја на програму је филм“Пливај или потони“ док се у четвртак, 19. маја приказује
остварење „Метеорити“. Пројекције почињу у 20 часова у Великој сали. Улаз је
бесплатан.

ФРАНЦУСКИ ФИЛМ
Циклус „Доба сазревања“/ L’âge de raison
- Распоред пројекција – датуми приказивања:
СРЕДА, 18. МАЈ
„Пливај или потони“/ Marche ou crève
Плаховита и бунтовна седамнаестогодишњакиња Елиза жели да ужива у летњем
распусту на стрмим падинама Веркора, где је одрасла. Међутим, њена мајка одлази
од куће оставши је да се сама са оцем брине о болесној сестри. Услед велике
одговорности, љубав се претвара у мржњу, и Елиза губи тло под ногама.
https://www.youtube.com/watch?v=PeOz6QsBSME
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ЧЕТВРТАК, 19. МАЈ
„Метеорити“/Les météorites
Нина има 16 година и машта о авантури. У ишчекивању узбуђења, проводи лето у
месту између свог села на југу Француске и забавног парка у ком ради. Непосредно пре
сусрета са Морадом, Нина уочава пламени метеорит на небу који пада на планину.
Све личи на наговештај новог живота.
https://www.youtube.com/watch?v=WfGk7QPBB-g

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
Субота, 14. мај
Фејсбук страна Културног центра
У оквиру дечјег онлајн програма Културног центра Зрењанина у суботу, 14. маја у
10 часова на Фејсбук страни Културног центра биће одржана радионица школе
рачунара «Нимико».

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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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА У НОЋИ МУЗЕЈА
Субота, 14. мај
Изложба „Микро“ – ликовне уметнице Соње Бојанић од 17 часова до
поноћи
Дечја радионица „Микро микроби“- 17 часова
У оквиру обједињеног културног спектакла под називом „Ноћ музеја“ и ове
године Културни центар Зрењанина прикључује се и учествује у овој
јединственој манифестацији која се сваке године одржава у више од 120
градова широм света. У оквиру изложбе „Микро“ Соње Бојанић на којој се
представља ауторкиних 28 слика и шест видео радова, биће одржана и
радионица за децу „Микро микроби“ инспирисана изложбом и ликовним
истраживањем и експериментисањем у области интермедијалних уметности
и односа науке и визуелног стваралаштва а коју ће водити струк. инж. тех.
специјалиста Вера Ерски и проф. др Милана Драшковић.
- Изложба „Микро“ у току манифестације „Ноћ музеја“ отворена је за
посетиоце од 17 чaсова до поноћи, док је почетак одржавања
дечје
радионице заказан у 17 часова.
Опис радионице
Деца узраста од пет па на више година ће под микроскопом посматрати
различите фиксне (ћелије различитог биљног и животињског порекла) и
нативне препарате са ћелијама плесни и квасца, а затим ће на папир пренети
оно што виде, односно интерпретирати по сопственом доживљају микро свет
који упознају. Користиће бојице, фломастере, глитере, шљокице, комаде
крпица, лепак и друге различите материјале.
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ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ „ЂЕРЂЕФА“
- Недеља, 15. мај – 18 часова
Годишњи концерт Центра за очување традиционалне културе "Ђерђеф"биће одржан
у недељу, 15. маја у Великој сали Културног центра Зрењанина. Концерт почиње у
18.30 часова. Цена улазнице је 300 динара.
КОНЦЕРТ КАМЕРНОГ АНСАМБЛА „ПЕРФЕТО“
- Барокна сала Градске куће
- Уторак, 17. мај
У уторак, 17. маја у Барокној сали Градске куће биће одржан концерт ансамбла
„Перфето“. Концерт почиње у 19 часова. Улаз је слободан.
- Камерни ансамбл ПЕРФЕТО основан је у другој половини 2018-те године, са циљем
да промовише композиције писане за гудачке инструменте виолину, виолу и виолончело,
у различитим комбинацијама – као дуо и трио. До сада је одржао више концерата у
различитим градовима у Србији, реализовао је пројекат концерата са делима српских
композитора у сарадњи са СОКОЈ-ем, и остварио трајне снимке за музички архив
Радио Београда. Неколико српских композитора је посветило своја дела овом
ансамблу. Камерни ансамбл ПЕРФЕТО чине Весна Јансенс, виолинисткиња и Душан
Стојановић, виолончелиста.
Концерт уметничке музике српских композитора за дуо виолина-виолончело
Извођачи: Дуо Перфето – Весна Јансенс, виолина, Душан Стојановић, виолончело

Програм концерта:
Дејан Деспић – Дивертименто оп.20/1 (2009)
Светислав Божић – Мала Јектенија (2019) посвећено извођачима
Александар Вујић (1945-2017) - Игре за дуо виолина-виолончело
Менует-Гавота-Српско коло
Александар Симић – Кадиш (Kaddish) за виолину и виолончело
Смиљана Влајић – Игра Волхова (2019) посвећено извођачима

-

Трајање концерта: до 60 минута без паузе.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
„КАДА ЈЕ НАЈСЛАЂЕ ИДИ КУЋИ“
- Културни центар Зрењанина
- Четвртак, 19. мај – 19 часова
У четвртак, 19. маја у Mалој сали Културног центра Зрењанина са почетком у 19
часова биће одржана промоција књиге Дејана Павлице „Када је најслађе иди кући“.

ИЗЛОЖБА ПЕТРА ШУШУЛИЋА
On The Beach
Културни центар Зрењанина од 19. до 31. маја
У оквиру програма визуелних уметности Културни центар Зрењанина организује
изложбу 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. Публика ће имати прилику да
погледа Шушалићева ликовна остварења до 31. маја а свечано отварање изложбе
одржаће се у четвртак, 19. маја у 19 часова у салону Културног центра.
Програм отварања може да се прати и на Фејсбук страни Културног
центра.
Више о аутору и ликовном изразу Петра Шушалића можете погледати на
www.kczr.org
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КОНЦЕРТ БЕНДА „ФРАЈЛЕ“
Културни центра Зрењанина
- Петак, 13. мај
Концерт популарног женског акустичног бенда „Фрајле“ (The Frajle) биће одржан у
Културном центру у петак, 13. маја у 20 часова. У оквиру турнеје под називом
„Песмом да живот славимо“ новосадске „Фрајле“ облежавају 13 година постојања
на музичкој сцени. Фрајле освајају публику одличним наступима и нумерама уносећи
специфичну енергију чардаша, поп - рок звука, али и шансоњерске мелодије. До сада
су објавиле шест студијских албума а својим јединственим наступима и нумерама
привукле су публику различитих музичких усмерења. Бенд чине: Наташа Михајловић,
Јелена и Невена Буча.
Карте се продају на билетарници Културног центра од 10 до 12 и од 18
до 20 часова. Цена улазнице је 1500 динара.

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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