
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 30. ЈУНА 2022.

- Преглед програмских активности

ЛЕТЊЕ РАДИОНИЦЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
Позив за учешће

 
Културни центар Зрењанина у току јула организује низ летњих радионица намењених
деци  основношколског  и  средњошколског  узраста.  Радионице  које  организујемо
реализоваће се у периоду од 18. до 22. јула. Радионице ће пружити низ занимљивих
садржаја  и  нових  знања  из  области  снимања  и  филмске  монтаже,  ликовне  и
позоришне уметности, популарних области савременог живота, медијске културе као
и односа са јавношћу. Предвиђено је да се одржи и  радионица роботике и почетног
програмирања.  Радионице  за  средњошколце  ће  водити  Душан  Удицки,  Анкица
Достанић  и  Смиљана  Туцаков  а  радионице  намењене  основцима  Владимир  Тот  и
Сандра  Бањанин.   Позивамо  Вас   да  своје  слободне  време  испуните  нашим
едукативним садржајима. Сви заинтересовани, помоћу родитеља,  могу да се пријаве
на  број  телефона  организаторке  Дечјег  програма  Културног  центра  Зрењанина
Николете  Видаковић  064/8116478,  као  и  путем  електронске  адресе  (мејла)
nikoleta  @  kczr  .  org   Рок за пријаве је до 4. јула 2022. 

Више о радионицама погледајте на сајту Културног центра Зрењанина 
https  ://  kczr  .  org  /  letnje  -  radionice  -  kulturnog  -  centra  -  zrenjanina  /  

У току
ИЗЛОЖБА ТАТЈАНЕ МАРТИЦКИ

„ПЕЈЗАЖ – ФРАГМЕНТИ И ТЕКСТУРЕ“
- Отворена у зрењанинском Културном центру до 5. jула

 
 У Културном центру Зрењанина у оквиру програма визуелних уметности до 5. јула
отворена  је  изложба   уметнице  Татјане  Мартицки  која  у  свом ликовном раду
истражује  мотиве  из  природе,  исказује  их  и  представља  у  форми  слике,
инсталације и уметничке књиге.  Концепција ауторкиних радова заснована је  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   ауторкино  лично  пропитивање  сопственог  положаја  у
контексту саживота човека и природе и последица нарушавања те равнотеже.
Изложбу  чине  14 слика,  1  инсталација  и  1  експонат  у  виду  књиге.  Татјана
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Мартицки до сада је имала три самосталне и учествовала је на 28 селектованих
групних изложби. Добитница је неколико награда и похвала за свој рад.
 
Изложбу Татјане Мартицки «Пејзаж – Фрагменти и текстуре» публика може да
погледа у салону Културног центра, сваког дана од 8 до 20 часова.
 
Снимак са отварања изложбе можете погледати на Фејсбук страни Културног
центра Зрењанина https://www.facebook.com/kulturni.zrenjanina

- ДЕЧЈИ ПРОГРАМ  
- КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

- Субота, 25. јун
- Фејсбук страна Културног центра

У  оквиру дечјег онлајн програма Културног центра  у суботу, 25. јуна у 10 часова на
Фејсбук страни Културног центра публика ће имати прилику да погледа  видео
представљање дечје  књижевне манифестације „Песничка  штафета» коју  је  ове
године  зрењанинска библиотека организовала по 47 пут. 

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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МАНИФЕСТАЦИЈА „БАНАТСКА БАЈКА - ЛЕТО У ГРАДСКОЈ БАШТИ“

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.  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  и   на   сајту   зрењанинског  Културног
центра и Фејсбук страницама IP Media 023 и Visit Zrenjanin.

Манифестацију организују Културни центар, Туристичка организација и ИП Медиа
023 Зрењанин. Покровитељ манифестације је Град Зрењанин.

Предвиђени распоред одржавања програма
До 30. јуна 2022.

Понедељак,  20. јун     –18 часова – Матурско вече ОШ „2. октобар“; 20 часова –  дуо
Пута и Ивана 
Уторак,  21. јун -  18 часова "Распустилиште" - приредба ученика 1/2 из ОШ "Јован
Јовановић Змај" из Зрењанину, учитељице Радмиле Комленић; 20 часова - Вече крафт
пива – представљање „Лион пуб Зрењанин“ и наступ  дуа  „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 часова – Концерт дечјег   хора „Сањалице» под називом: «Сви
смо ми солисти» , 21 сат - пројекција филма: «Моје слатко чудовиште»;
Петак,  24. јун - 18 часова -  годишња Скупштина „Друштва инжењера и техничара“
Зрењанин;  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 – наступ клавијатуристе Драгољуба Грбића; 
Уторак,  28. јун 20 часова -  Винско вече - промоција воћних вина „Романса“ Ваљево 
Среда,  29. јун 20 часова - Сећање на Уроша Милојевића из Клека; 
Четвртак,  30. јун – 18 часова - Цеком представа, 19 ч. - НТЦ радионица , 21 сат
пројекција филм „Моје слатко чудовиште“.
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Распустилиште са Прводвајићима из "Змаја"
Градска башта – уторак, 21. јун – 18 часова

 
У оквиру манифестације „Банатска бајка – лето у Градској башти“ у уторак, 21. јуна
у 18 часова на програму је „Распустилиште“ приредба ученика 1/2 разреда Основне
школе „Јован Јовановић Змај“ коју су осмислили ученици са учитељицом Радмилом
Комленић. Поводом приредбе наведено је следеће и упућен позив за долазак на овај
разиграни дечји програм.

«Након кратке паузе, ето нас Змајеваца поново у Градској башти, да се радујемо лету
и надолазећем распусту, да покажемо шта можемо, умемо и знамо. Припремили смо 
приредбу, сплет музичких нумера, драматизацију и рецитације за драге родитеље, 
рођаке, пријатеље и суграђане.
Видимо се у уторак 21. јуна 2022. у 18h, у дивном амбијенту наше Градске баште. 
Добро нам дошли!»

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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