
МЕСЕЧНИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- ЈУН 2022.

- Преглед програмских активности

                                        9. ХОРСКИ ФЕСТИВАЛ СЛОБОДАН БУРСАЋ
- - Културни центар Зрењанина

- Од 3. до 5. јуна

- Овог  викенда  зрењанинска  публика  имаће  прилику  да  посети  9.
Интернационални  Хорски  фестивал  «Слободан  Бурсаћ».  Осим  зрењанинских
хорова на фестивалу гостују и три хора из Хрватске  и Босне и Херцеговине,
четири хора из Новог Сада и Сомбора као и два дечија хора из Београда и Новог
Сада  који ће наступити у оквиру матинеа у суботу 4. јуна у 11 часова. Фестивал
ће пратити и изложба посвећена  35. годишњици освајања титуле "Хор Света"
коју  је  Музичко  друштво  "Јосиф  Маринковић"  освојио  у  Ланголену  1987.
године. Управо тим поводом поменути хор се окупио у оригиналној постави и
својим наступом ће затворити овогодишњи фестивал у недељу 5. јуна. Хором
диригује  Андреј  Бурсаћ.  И ове године ореганизатори фестивала  су  Културни
центар Зрењанинa и KulturKick Creative Productions.

-  Фестивал  су  помогли Покрајински  секретаријат  за  културу,  јавно
информисање  и  односе  с  верским  заједницама,  Град  Зрењанин,  Зрењанински
пословни  круг  "Зрепок",  Компанија  ПерСу,  Пољопривредна  школа,
Специјалистичка педијатријска ординација Др Томислав Стевановић и апотека
"Алба" Београд. 

- Сви вечерњи програми почињу у 20 часова.  Улаз је бесплатан. 

- Добро дошли!
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                                        9. ХОРСКИ ФЕСТИВАЛ СЛОБОДАН БУРСАЋ

- РАСПОРЕД НАСТУПА  
- ПЕТАК,  3.  ЈУН -  20 часова  

- - РЕПОРТАЖА ИЗ 1987. ГОДИНЕ - ТВ САРАЈЕВО
- - СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА - МАЈА БАРАЛИЋ МАТЕРНЕ 

/САРАЈЕВО - БИХ /
- 1. ГРАДСКИ ДЕЧИЈИ ХОР КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИН - СЕНКА 

МИЛИСАВЉЕВИЋ
- 2. МЕШОВИТИ ХОР СОМБОРСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА - МИЛАН 

РАДИШИЋ
- 3. ВОКАЛНИ АНСАМБЛ "МУШКЕТ" НОВИ САД - ВУК МИЛАНОВИЋ
- 4. МЕШОВИТИ ХОР "ПРЕПОДОБНИ РАФАИЛО БАНАТСКИ" - СЕНКА 

МИЛИСАВЉЕВИ

- СУБОТА,  4. ЈУН -  11  часова  
- МАТИНЕ ДЕЧИЈИХ ХОРОВА  

- 1. ХОР ВРТИЋА "ВИЛА" И "ЦРВЕНКАПА" - ВАСПИТАЧИ ТИХАНА 
ВЛАЈКОВ И ТАТЈАНА ЈОВАНИЋ

- 2. ВРТИЋ "АЛИСА"- САНДРА КРСТЕСКИ, МАЈА СТАНОЈЕВ, ЈЕЛЕНА 
ТРАВАР

- 3. МУЗИЧКО ЗАБАВИШТЕ "САЊАЛИЦЕ" УДРУЖЕЊА "КОЛЕГИЈУМ" - 
САЊА ПОПОВИЋ

- 4. ДЕЧИЈИ ХОР УДРУЖЕЊА СЛОВЕНАЦА "ПЛАНИКА" - ДАНИЕЛА 
АВРАМ

- 5. ДЕЧИЈИ ХОР КУД "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" НОВИ САД - СУЗАНА 
ЛАЗАР

- 6. ДЕЧИЈИ ХОР "ПРЕПОДОБНИ РАФАИЛО БАНАТСКИ" - ЈАНА 
ДРАШКОВИЋ

-   7. ХОР ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" - ДАНИЕЛА АВРАМ
- 8. ХОР ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" - МИЛАН МИЛИСАВЉЕВИЋ
- 9. ХОР ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - ДАНИЕЛА АВРАМ
- 10. ИНКЛУЗИВНИ ХОР ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "9.МАЈ" - ГОЈКО 

ШЕВАР
- 11. ХОР «СВИ УГЛАС» БЕОГРАД - МАЈА ЋУРЧИЋ
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- СУБОТА,  4. ЈУН - 20 часова   
- 1. ХОР УДРУЖЕЊА СЛОВЕНАЦА "ПЛАНИКА" - ДАНИЕЛА АВРАМ
- 2. ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ХОР - АНДРЕА ПОША
- 3. МЕШАНИ ПЕВСКИ ЗБОР "ЦАМЕРАТА СЛОВЕНИЦА" САРАЈЕВО - АЛЕК 

ИСАКОВИЋ
- 4. "АXИС МЕДРИ" ПЈЕВАЧКИ ЗБОР МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА РИЈЕКА

- НИКА МАНЧИЋ
- 5. КАМЕРНИ МЈЕШОВИТИ ХОР "ЛОЛА" САРАЈЕВО - ЈОСИП КАТАВИЋ

 

- НЕДЕЉА,  5. ЈУН -  20 часова   
- 1. ЦРКВЕНО ПЕВАЧКО ДРУШТВО "ЖЕНЕ МИРОНОСИЦЕ" - ЗОРИЦА 

КЕЦИЋ
-  2. МУШКИ АНСАМБЛ "НОВОСАДСКИ НОНЕТ" - СИНИША ПЕЈАКОВ
- 3. ЖЕНСКИ ВОКАЛНИ АНСАМБЛ "РЕС МИРАНДА" - ДУЊА ХУЗЈАН
- 4. МУЗИЧКО ДРУШТВО "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ" - АНДРАЈ БУРСАЋ
- - СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА

ПОЗОРИШНА КОМЕДИЈА  „ОРГАНИЗАМ“
- Културни центар Зрењанина

- Четвртак, 9. јун 2022.
У четвртак, 9. јуна на Великој сцени зрењанинског Културног центра биће изведена
представа „Организам“. Представа је пројекат младих и амбициозних студената који  на
сликовит и духовит начин приказују проблеме данашњице и како изгледа када су нам
срце и мозак у конфликту. Представу је режирала Милица Квргић по тексту Бориса
Постовника.  Више  о  представи  и  ауторском  тиму  можете  погледати  на  сајту
www  .  kczr  .  org   

- Представа почиње у 20 часова.

- Карте  се  продају  на  билетарници  Културног  центра  Зрењанина  сваког
радног дана од 10 до 12 и од 18 до 20 часова по цени од  300  динара. 
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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 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.
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ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
- У току јуна – организација две трибине – 

У оквиру трибинског програма Културног центра Зрењанина у току јуна,  публику,
познаваоце и љубитеље актуелних и популарних тема, доброг разговора и научних
разматрања очекују две трибине и два разговора, један на тему теорија завере а
други  разговор  на  тему  уметности  и  њене  важности  као  недељиве  целине  са
свакодневним животом.

УТОРАК, 7. ЈУН
ТРИБИНА „ТЕОРИЈА ЗАВЕРА – ПОПЛАВЉЕНИ УМ“

- Културни центар Зрењанина – 19 часова
У  уторак,  7.  јуна  у  оквиру  трибинског  програма  Културног  центра  Зрењанина
одржаће се трибина под називом „ Теорија завера – Поплављени ум“. На трибини
говоре Јован Ристић,  писац и  аутор романа „Поплављени ум“ и социолошкиње
Сенка  Јанков  и  Маријана  Којичић  Даљевић.   Модератор  трибине  је  Ђорђо
Прстојевић,  уредник  трибинског  програма.  Трибина  почиње  у  19  часова  у
изложбеном салону Културног центра Зрењанина.

- Трибина  се  бави  темом  завера  или  неистина  које  се  пласирају  као
истине, којима се уједно бави и аутор романа „Поплављени ум“...

ПОНЕДЕЉАК, 27. ЈУН
ТРИБИНА – „ РАЗГОВОР СА УМЕТНИКОМ“

- Локација: Градска башта
- Почетак: 19 часова

- Организатор: Културни центар Зрењанина
У оквиру трибинског програма Културног центра Зрењанина у понедељак, 27. јуна у
Градској  башти биће  одржана трибина под  називом „Разговор  са  уметником“.
Уредник трибинског програма Ђорђо Прстојевић разговараће са гостом вечери мр
Милутином  Мићићем,  академским  сликаром,  вајаром,  писцем,  концептуалним
уметником и педагогом. Трибина почиње у 19 часова.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ХАЈНАЛКЕ МОЛНАР
- „ИЗМЕЂУ РЕДОВА“

- Културни центар Зрењанина – 7. јун – 18 часова
- У уторак, 7. јуна у Малој сали Културног центра Зрењанина са почетком

у 18 часова биће одржана промоција књиге “Између редова“ Хајналке
Молнар.

Књига "Између редова" објављена је  крајем априла ове године.  Хајналка Молнар
нам долази из Новог Сада. Имајући у виду да је рођена  Зрењанинка и њен родни град
се нашао на листи заказаних промоција. Како се наводи, књига говори о токсичним
партнерским односима о љубави која је све, само не љубав...

ПРОГРАМ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ
- 17. завршна изложба ликовних радова ученика средњих школа

Културни центар Зрењанина од 9. до 15. јуна

17.  завршна  изложба  ликовних  радова  ученика  зрењанинских  средњих  школа  биће
одржана у Културном центру Зрењанина од 9. до 15. јуна.   Публици се представља
преко  100   радова,  50  аутора  -  ученика  из   ХПТШ „Урош  Предић“,  Зрењанинске
гимназије,  Музичке  школе  „Јосиф  Маринковић“,  Средње  пољопривредне  школе,
Техничке школе,  ЕГШ „Никола Тесла“, ЕТШ „Јован Трајковић“,  Медицинске школе и
Дома ученика средњих школа “Ангелина Којић - Гина“.
Радови су  урађени у различитим ликовним техникама и медијима: оловка, угљен, туш,
акварел,  пастел,  темпера,  колаж,  фотографија,  дигитална  слика  и  скулптура  и
представљају расноврсност ученичких интересовања и савладавања ликовних техника. 
- Припрему и реализацију изложбе помогли су ментори ученика: Ана Станар,  Мира
Топличевић,  Бранко Ђукић, Валентина Венцел,  Јована Соломун, професори ликовне
културе  у  средњим школама  и  дому ученика.  Координаторка  и  ауторка  изложбе  је
професорка  ликовне  културе  Душанка  Ђорђевић  која  у  својој  биографији  бележи
организацију  и  реализацију  низа  значајних  догађаја  и пројеката  везаних за  ликовну
културу, младе и целокупно уметничко стваралаштво.
- Свечано отварање изложбе заказано је у четвртак, 9. јуна у 18 часова у изложбеном
салону Културног центра Зрењанина. У склопу отварања предвиђено је да се одржи и
модна ревија ученика образовнох профила – Моделар одеће ХПТШ «Урош Предић». 
-  Програм  отварања  може  да  се  прати  и  на  Фејсбук  страни  Културног  центра
Зрењанина.
-  Организатори  изложбе  су  ХПТШ  “Урош  Предић”  и  Зрењанинска  гимназија  у
сарадњи са Културним центром Зрењанина.
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ИЗЛОЖБА ТАТЈАНЕ МАРТИЦКИ
„ПЕЈЗАЖ – ФРАГМЕНТИ И ТЕКСТУРЕ“
- Изложбени салон Културног центра Зрењанина
- Поставка у трајању од 16. јуна до 5. јула 2022.

У оквиру изложбеног програма Културног центра Зрењанина организује се изложба
уметнице Татјане Мартицки која у својој ликовној целини истражује мотиве из
природе, исказује их и представља сопствено виђење у форми слике, инсталације и
уметничке књиге. Како се наводи, концепција радова је заснована на селекцији и
прикупљању различитих биљних плодова,  као и  употреби материјала природног
порекла,  који  даљом  уметничком  интервенцијом  формирају  апстраховане
структуре  пригушеног  колорита  и  наглашених  тактилних  квалитета,
асоцирајући  на  микро  приказе  земљиног  тла. Поред  формалног  поигравања
текстуралним  квалитетима  различитих  материјала,  реализована  дела
представљају  и  једно  ауторкино  лично  пропитивање  сопственог  положаја  у
контексту саживота човека и природе и последица нарушавања те равнотеже.
Изложбу  чине  13  слика,  1  инсталација  и  1  експонат  у  виду  књиге.  Татјана
Мартицки до сада је имала три самосталне и учествовала је на 28 селектованих
групних изложби. 
 *Зрењанинска  изложба  под  називом  «Пејзаж  –  Фрагменти  и  текстуре»  биће
отворена у Културном центру Зрењанина од четвртка, 16. јуна до уторка, 5. јула.
Свечано отварање поставке, ауторкино обраћање и разговор са публиком  заказан/о
је  у  четвртак,  16.  јуна  у  19  часова  у  изложбеном  салону  Културног  центра.
Програм отварања публика ће моћи да прати и уживо, на Фејсбук страни КЦЗР.

- О ауторки -
- Краћи биографски запис

Татјана, Мартицки, рођена 1996. године у Новом Саду. Основне академске студије,
модул Графика, завршила 2019. године на Академији уметности у Новом Саду у класи
проф. Анице Радошевић Бабић, а мастер академске студије завршила је 2021. године
на истом модулу. Од 2020. године је члан СУЛУВ-а. До сада је свој рад приказала на
више самосталних и групних изложби у земљи и иностранству. Учествовала је у више
пројеката и радионица, као и на неколико ликовних колонија (Смедерево, Богданци у
Северној Македонији). Добитница је неколико награда и похвала за свој рад од којих се
издвајају «Сребрна игла» -  XV Међународног графичког бијенала „Сува игла“ – Ужице
(2021), Годишња награда департмана ликовних уметности за најуспешнији уметнички
рад из уметничке дисциплине -  графика, Академија уметности у Новом Саду (2019), и
Похвала  XIV Међународног  графичког  бијенала  –  «Сува  игла»  у Ужицу  (2019).
Добитница је  Награде из задужбинских фондова Матице српске за најбоље ђаке и
студенте завршних година школа и факултета (2020).
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ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Сваке суботе у 10 часова – 4, 11, 28. и 25. јун 
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.

-                              Предвиђен распоред одржавања радионица:  

Субота, 4.      јун  

              НТЦ радионица са Теом Топић Лаништанин. Радионице се реализују на
основу практично-примењивих метода рада др Ранка Рајовића са циљем

подизања нивоа способности код деце, баве се системом учења и низом
појединости које су важне за развој детета...

                Субота, 11. јун  
-         Посета салашу ``Лујза`` - упознавање природе – авантуристичка епизода

Субота, 18. јун
-         Радионица школе рачунара``Нимико`` - савремене технологије – примена и

савладавање

Субота, 25. јун
-        Представљање дечје манифестације „Песничка штафета» - књижевна

епизода
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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.)

- „МОНЕОВЕ МУЗИЧКЕ БОЈЕ“
- Концерт – Градска башта

- Недеља, 19. јун

Музички  програм   под  називом  „Монеове  музичке  боје“  представиће  се
зрењанинској  публици  у  недељу,  19.  јуна.  Концерт  се  одржава у  Жупанијском
парку  –  познатом  као  Градска  башта.  Концерт  почиње  у  20  часова.   Улаз  је
слободан.

- Пројекат „Монеове музичке боје“ иницирала је београдска харфисткиња
Ирина Пејоска која је окупила око себе надарене и амбициозне студенте
Факултета музичких уметности у Београду, које пре свега везује љубав
према музици, музицирању и јавном извођењу класичне музике. Како се
наводи  реч  је  о  концерту  импресионистичке  музике.  Жеља  младих
уметника  је  да  се  кроз  процес  извођења  и  профилисаним  одабиром
композиција  и  самог  састава  инструмената  слушалац   уведе  у  један
бајковит  свет  пун  боја  и  звукова.  Концерт  је  комбинација  аудио-
визуелних елемената, пратиће га и фотографије баште чувеног сликара
Клода Монео. Концерт је спој више духовних доживљаја.

Програм концерта – «Монеове музичке боје»

- К. Сен-Санс: Фантазија за флауту и харфу
- К. Дебиси: Соната за флауту, виолу и харфу 1. Pastorale

2. Interlude
3. Final

- К. Дебиси: Духовна и световна игра за соло харфу и гудачки квартет
- М. Турние: Фери – Прелид и игра за соло харфу и гудачки квартет

- М. Равел: Интродукција и Алегро за соло харфу, флауту, кларинет и гудачки
квартет

9

mailto:nikoleta@kczr.org


Извођачи:
Харфа: Ирина Пејоска

Флаута: Страхиња Радоичић
Виола: Немања Адамовић

Прва виолина: Никола Божић
Друга виолина: Наталија Татић
Виолончело: Вук Оваскаинен

Кларинет: Владимир Станишић

Организатор концерта: Културни центар Зрењанина
Покровитељ концерта: Министарство културе и информисања Републике Србије
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МАНИФЕСТАЦИЈА „БАНАТСКА БАЈКА - ЛЕТО У ГРАДСКОЈ БАШТИ“
Од 11. јуна до 28. августа 2022.

Зрењанинска  манифестација  «Банатска  бајка  –  лето  у  градској  башти“  биће
одржана по шести пут у периоду  од 11. јуна до 28. августа.  До сада је у претходним
годинама организовано  преко тристотине  разноврсних  програма са  великим бројем
учесника из Зрењанина. Упоредо са тим, организована су  гостовања и представљања
уметничких програма, културних и забавних  садржаја и из других градова и средина.
И  за  ову  годину  припремљен  је  свакодневни  вечерњи  програм  намењен  свим
генерацијама који је бесплатан за посетиоце. У суботу,  11. јуна  у 20 часова заказано
је  свечано  отварање  манифестације  концертом  Зорана  Петровића,  познате  нове
естрадне  музичке звезде. Недеља је резервисана за пројекције филмова и то од 21 сат,
понедељком ће  госте  забављати  Драгољуб   Грбић  од  20   часова,  музичар  и
клавијатуриста,  уторком ће се одржавати и даље винске вечери које ће се смењивати
са пивским, додали смо и крафт пиваре а све уз музику дуа „Hand Made“ са почетком
заказаних  промоција  и  разговора,  у  истом  термину,  од  20  часова.  Средом су
мултимедијалне  вечери  са  разним  извођачима,  културно  уметничким  друштвима,
музичарима, књижевницима, глумцима, певачким гупама, хоровима а биће одржано и
сећање на  Уроша Милојевића.  Прве среде,  15.  јуна  нам гостују  Кикинђани  који  ће
најавити  своје  летње  манифестације  и  представити  своју  туристичку  понуду.  Због
великог интересовања средом ће се програми одвијати у два термина и то од 19  и од 21
сат. Четвртком је програм за децу са многобројним занимљивим садржајима, плесним
групама,  организацијом креативних  радионица,  наступа хорова,  представа  за  децу и
наравно са пројекцијама дечјих анимираних и играних филмова. Програми за децу ће
почињати од 18 часова а пројекција филмова од 21 сат. Петком ће госте забављати
Милица Досковић, вокална солисткиња а суботом Ана Алексић Шајрер и „Бид Бенд“
Гагић  и  пријатељи  а  највљујемо  и  концерте  изненађења.  Детаљан  програм ће  бити
објављен  на  страници  „Банатска  бајка  –  лето  у  градској  башти“
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  Banatska  -  Bajka  -  Leto  -  U  -  Gradskoj  -  Ba  %  C  5%  A  1  ti  -  
1341842445907622/ на  којој,  иначе,  можете  погледати  и  информисати  се  о
организованим програмима  из претходних година, сатницу манифестације, најаве, као
и снимке  и  фотографије  реализованих  догађаја.  Исто тако  редован програм можете
пронаћина на сајту и страницама зрењанинског Културног центра, IP Media 023 и Visit
Zrenjanin.

- Ове године,  до сада,  организована су и два Каравана банатске бајке у Белом Блату
и Боки  а у плану су још три, један на територији Града Зрењанина и два у насељеним
местима општина Житиште и Нова Црња.

Манифестацију организују Културни центар, Туристичка организација и ИП Медиа
023 Зрењанин. Покровитељ манифестације је Град Зрењанин.
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 - Улаз на све програме манифестације "Банатска бајка" је бесплатан!

Предвиђени распоред одржавања програма
– Јун 2022.

Субота, 11. јун 20 часова -  Свечано отварање , концерт Зорана Петровића, популарна
младе музичке звезде 
Недеља, 12. јун 21 сат -  Пројекција филма : «Зечија академија-Немогућа мисија»
Понедељак, 13. јун 20 часова - наступ музичара, клавијатуристе Драгољуба Грбића из
Александрова
Уторак, 14. јун 20 часова - Винско вече „Тарашки виногради“ и наступ Дуа „Hand
Made“
Среда, 15. јун 20 часова – програм: «Кикинда у Зрењанину», промоција туриститичких
и гастрономских потенцијала Кикинде
Четвртак,  16.  јун  18  часова  -  наступ  Градског  дечијег  хора  Кулутурног  центра
Зрењанина,  18.30 ч. - Концерт плесног  студија  Free Dance, од 21 сат -  пројекција
филма «Чаролија месеца» 
Петак,   17.  јун  20  часова  -   музички  програм -  наступ  Милице  Досковић,  вокалне
солисткиње са гостима
Субота,  18. јун 20  часова - музички програм Бид Бенд „Гагић и пријатељи“ 
Недеља,  19 јун 20 часова концерт класичне музике „Монеове музичке боје“, уметнички
перформанс (Ирина Пејоска Београд, харфискиња),  21.30 часова - пројекција филма
„Звездани пси“ 
Понедељак,  20. јун – 18 часова "Распустилиште" - приредба ученика 1/2 из ОШ "Јован
Јовановић Змај" у Зрењанину, учитељица Радмила Комленић; 20 часова -  музичко вече
Драгољуб Грбић, музичар, клавијатуриста 
Уторак,  21. јун -  Вече крафт пива – „Лион пуб Зрењанин“ и дуо  „Hand Made“
Среда,  22.  јун - Ревија фолклора 19 часова – наступају: КУД „Перлас“ Перлез, КУД
„Урош Предић“ Орловат , КУД „Арсеније Теодоровић“ Перлез, КУД „Лола“ Перлез-
Стајићево, КУД „Ђерђеф“ 
Четвртак,  23.  јун 18.30 -  Концерт хора „Сањалице» ,  21 сат - пројекција филма:
«Моје слатко чудовиште»
Петак,  24. јун  20 часова - Музички програм Милица Досковић, вокална солисткиња са
гостима 
Субота,  25. јун 20 часова -  „Бид бенд“ Гагић и пријатељи
Недеља,  26. јун  20 часова -  Пројекција филма „Пчелица Маја“ 
Понедељак,  27. јун 19 часова –  „Разговор са уметником“ гост мр Милутин Мићић,
20.30 часова - музичко вече Драгољуб Грбић, музичар, клавијатуриста 
Уторак,  28. јун 20 часова -  Винско вече промоција воћних вина „Романса“ Ваљево 
Среда,  29. јун 20 часова - Сећање на Уроша Милојевића из Клека 
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Четвртак,  30.  јун -  18часова -  Цеком представа,  19 ч.  -  НТЦ радионица ,  21 сат
пројекција филм „Моје слатко чудовиште“

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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