
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 7. ЈУЛА 2022.

- Преглед програмских активности
- Два музичка фестивала, концерт класичне музике, две изложбе, једна

трибина, манифестација „Банатска бајка“, летње радионице Културног
центра – позив за пријављивање...

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  /  

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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БЕГЕЈ ФЕСТ
- од 1. до 3. јула у Зрењанину

- Локације одржавања: 
Културни центар Зрењанина, Центар града

Једанаесто, Међународно Такмичење Дувачких Оркестара и девета Регионана конференција
WASBE за Средњу и Источну Европу „БЕГЕЈ ФЕСТ 2022” одржаће се у Зрењанину од 1. до 3.
јула. Организатори су Светска Асоцијација за Дувачке Симфонијске Оркестре и Ансамбле –
WASBE и Градски Дувачки Оркестар Зрењанин уз подршку зрењанинског Културног центра  и
Музичке школе „Јосиф Маринковић”.

- Манифестација се организује под покровитељством Града Зрењанинa.

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ БЕГЕЈ ФЕСТ-а:
Петак - 1. 7. 2022. - 19.00  h  

Центар града Зрењанин (Културни центар Зрењанина)
Концерт: Оркестар МУП-а Србије

Диригенти: Драгана Јовановић  и Бранко Милинковић

Субота - 2. 7. 2022.
– Мала  сала Културног центра  Зрењанина

Од 9.00-12.00h - Састанак представника  WASBE

Недеља, 3. 7. 2022. 
 – Мала сала Културног центра Зрењанина

- 09.00-11.00h  - Регионална WASBE  конференција (Представници Мађарске, Румуније, 
Словеније, Северне Македоније, Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и 
Републике Србије)
- 11.00-13.00h  - Семинар за диригенте дувачких оркестара- предавач Проф. др Јожеф 
Чикота - Мађарска

Програм такмичења
Недеља, 3. 7. 2022.  

– Велика сала Културног центра Зрењанина
- 13.00-18.00h - Наступ такмичарских оркестара
- 18.00-19.00h - Дефиле оркестара од Културног центра Зрењанина до центра града
- 19.00h -  Центар града  Зрењанина -  Додела диплома и награда
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ЗРОК ФЕСТ
-          Културни центар Зрењанина

-          Јул и август 2022.
-          Наступи бенова – сваке суботе од 22 сата

 
У Културном центру Зрењанина  од  2.  јула  до  27.  августа посетиоце  очекују   рокенрол
свирке.  Ове  године   наступи рокенрол бендова  организују  се   под  називом ЗРОК Фест.
Предвиђено  је  да  сваке  суботе  у  Амфитеатру  Културног  центра од  22  сата наступи
одређени  број  бендова.  Овогодишњи  концепт  организовања,  наступи  и  представљања
зрењанинских и гостујућих музичара (бендова), преглед (музичких) актуелности, извођење
бендовских хитова обогаћује музичку понуду  љубитељима овог звука као и потенцијалним
посетиоцима у оквиру овог летњег зрењанинског  рокенрол феста који изнова садржајно
усмерава пажњу на рокенрол ствараоце и овај музички правац...
 

Предвиђен распоред наступа:
2. јул– три бенда: Мајмунско острво, The Stop, Fatal Error;

9. јул– два бенда: Урош и Нејаки, Маршал;
16. јул – два бенда: Држ не дај, Прљава фреквенција;

23. јул – четири бенда: Desolation, Trash Union, Yox, Mud Factory;
                    30. јул – три бенда: TBK,  Непријатељ прелази Зеку,  Drink Or Die;

6. август – два бенда: MIST, Непалац;
20. август – два бенда: Јанко Хрубик, Седатив

27. август – три бенда: Direct Drive, Forgotten Scream, Overdrive.
 
 

-          Улаз је бесплатан.

Организатор: Културни центар Зрењанина
Покровитељ: Трговински ланац „ПерСу“
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ВЕЧЕ КЛАВИРСКЕ МУЗИКЕ
Атријум Народног музеја Зрењанин

- Уторак, 5. јул – 20 часова

Концерт  Николе Кашаша под називом „Путовање кроз музичке моменте“ биће одржан у
уторак,  5.  јула  у  Атријуму  Народног  музеја.  На  програму  су  дела  Рахмањинова,
Шоштаковича, Томаса де Хартмана са прикупљеном (терапеутском) музиком (мислиоца)
Георгија Гурџијева. Концерт почиње у 20 часова,  улаз  је слободан.

Кратка биографија пијанисте 
Никола Кашаш (1994) је пијаниста из Зрењанина. Као солиста за клавиром наступа активно
од 2014. године. Био је полазник радионице Извођачка пракса “Нова музика”, одржаној под
уметничким вођством реномиране пијанискиње савременог класичног звука Бранке  Парлић.
Први  солистички  наступ  одржао  је  у  родном  граду  у  Савременој  галерији,  након  чега  се
суграђанима представио још и  у  Културном центру,  као  и  у  Народном музеју.  Учесник  је
фестивала у земљи и региону као што су “Piano city” и “Дунавска соната” (Нови Сад), Кров
фест (Бања Лука, Република Српска). Свој први наступ у Београду одржао је у кафе галерији
„Полет“ а исте године био је  сврстан у програм Ноћи музеја галерије  ШТАБ.  Учесник је
пројекта  из  области  креативног  предузетништва  “ Inclusive  art”,  прекограничне  сарадње
Румуније  и  Србије  и  водитељ прве  уметничке  интервенције  реализоване  у  Зрењанину,  јуна
2018.  године.  Поред интерпретаторског,  Кашаш делује  и на пољу ауторског рада пишући
комаде за клавир надахнуте меланхоличним призвуком и минималистичком формом.

- Организатори концерта су Културни центар Зрењанина и Народни музеј Зрењанин.

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
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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  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  отварања  изложбе  можете  погледати  на  YT  каналу Културног  центра
Зрењанина https://www.youtube.com/watch?v=rgNy8zE909k

Отварање нове поставке
ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА НЕНАДА ВАЦИЋА

„ДЕКОНСТРУКЦИЈА  КОНСТРУКЦИЈЕ“
-          Културни центар Зрењанина

-          Од 7. јула до 2. августа
Изложба  под  називом  „Доконструкција  конструкције“  ликовног  уметника  Ненада
Вацића, добитника друге награде прошлогодишњег (зрењанинског) ликовног конкурса
„30x30“ отвара се у  четвртак,  7.  јула у салону Културног центра Зрењанина у 19
часова. Поставка ће садржати око тридесетак скулптура које   ће публика моћи да
погледа до 2. августа. Аутор наводи да је на почетку настанка својих радова полазио
од  претпоставке  да  кроз  њих  симболички  говори  и  да  их  ствара  са  намером  да
оплемени   високоурбанизоване просторе   и  дехуманизоване средине покушавајући да
им  удахне нову енергију и живот. У једној од фаза настанка схватио је да су они као
скулптурa сама себи довољни којој није потребна коегзистенција са архитектуром.
Самим тим своје радове почео je самостално да  излаже у оквиру изложби а за неке од
њих је и добио награде. Ненад Вацић је извео  петнаест  дела у јавним просторима, у
земљи  и  иностранству.  Имао  je девет  самосталних,  учествовао  на  више  од
седамдесет  групних  изложби  у  земљи  и  иностранству,  као  и  на  десет 
интернационалним симпозијумима. Добио је петнаест награда, захвалница и почасних
диплома. Аутор и реализатор је пет наградних трофеја.
 
-          Више о аутору погледајте на www  .  kczr  .  org   

 
-          Програм отварања и разговор са уметником моћи ће да се прати уживо и на
Фејсбук страни Културног центра Зрењанина.
 

-          Изложба се отвара у оквиру програма визуелних уметности Културног центра.
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МАНИФЕСТАЦИЈА „БАНАТСКА БАЈКА - ЛЕТО У ГРАДСКОЈ БАШТИ“

У зрењанинској Градској башти у току је  манифестација «Банатска бајка – лето
у  градској  башти“.  Свакодневни  културно  уметнички  програми  за  све  генерације
одржаваће се до 28. августа. Детаљан прграмски садржај објављује се на страници
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  Banatska  -  Bajka  -  Leto  -  U  -  Gradskoj  -  Ba  %  C  5%  A  1  ti  
1341842445907622/.  Манифестацију  организују  Културни  центар,  Туристичка
организација  и  ИП  Медиа  023  Зрењанин.  Покровитељ  манифестације  је  Град
Зрењанин.

Предвиђени распоред одржавања програма до 3.  јула 2022.

Понедељак, 27.   ј  ун   -   19 часова – Трибина "Разговор са уметником" гост: мр Милутин Мићић,

20.30 часова – Наступ музичара Драгољуба Грбића из Александрова

Уторак, 28.   ј  ун   -    20 часова  - Винско вече: Винарија „Малбашић“ Нови Козарци и промоција
воћних вина „Романса“  из Ваљева уз музичку пратњу дуа „Ханд Маде“

Среда, 29. јун - 18 часова - Годишња скупштина Друштва инжењера и техничара Зрењанин

20 часова - Сећање на Уроша Милојевића из Клека

Четвртак, 30. јун -  18 часова – Представа „Џон Пиплфокс и гусари у потрази за арктичим
благом“ драмског студија  ЦЕКОМ

19 часова  - НТЦ радионица

21 часова - Пројекција филма „ Жабац Крека“

Петак, 1.   ј  ул   -   19 часова– Промоција најновије, 16- те књиге Вуксана Кнежевића “Амнезија- ко
је он а ко смо ми ?“

21.30 часова - Музички програм Миле Дамјанов, виолиниста - Зрењанин, Шпанија.

Репертоар: популарна уметничка музика, евергринн, староградска романса, џез…

Субота, 2.     јул   – 20 часова - Бид бенд „Гагић и пријатељи“
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Недеља, 3.   ј  ул   -   21 сат – Пројекција филма Пчелица Маја“

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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