
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 30. НОВЕМБРА 2022.

ТРИБИНА 
„СА ПСИХОТЕРАПИЈОМ НА ТИ“

- Културни центар Зрењанина
- Уторак, 22. новембар – 18 часова

У оквиру трибинског програма Културног центра Зрењанина у уторак, 22. новембра у 18 часова биће
одржана трибина под називом „Са психотерапијом на ти“. На трибини ће  говорити  Тања Тодоровић
мастер  дефектолог,  сертификовани  психотерапеут  и  оснивач  центра  за  психотерапију  и
дефектологију  „Тодоровић“.  Модератор  је  Ђорђо  Прстојевић  уредник  (трибинског)  програма
зрењанинског Културног центра. Трибина се бави темом менталног здравља становништва,  колико је
важно бринути се о менталном здрављу, шта је психотерапија и коме је намењена. Говори ће се о
најчешћим  тегобама  као  што  је  анксиозност,  депресија,  партнерски  проблеми  и  о  проблемима
зависности.  Посебан  акценат  ће  се  ставити  на  дестигматизацију  у  вези  са  менталним  здрављем
болесних и онима којима је потребна помоћ психотерапеута.

Биоскоп КЦЗР
Филм: „Таурус“

- Уторак, 22. новембар – 20 часова
У биоскопу Културног центра Зрењанина у уторак, 22. новембра у 20 часова на програму је филмска
драма „Таурус“. Цена улазнице је 250 динара.

- Карте се продају на билетраници Културног центра радним данима од 10 до 12 и од 18 до 20
часова и пре почетка пројекција.

О филму:
„ТАУРУС  прича  причу  о  проблематичном  музичару  у  успону  (Бејкер)  који  проводи  дане  и  ноц́и  у
бесконачном тражењу инспирације  да  сними последњу песму.  Његова асистенткиња која му је  као
сестра (Меди Хасон) жели да га спаси, његови сарадници (Скут Манери, Лил Мич и Лил Тиџеј) желе да
га виде у  студију,  док га његов дилер (Руби Роуз)  и  бивша (Меган Фокс)  гурају  све  дубље у  понор.
Фиктивно  дело  које  истражује  мрачну  страну  славе,  зависности,  уметнички  процес  и  музичку
индустрију,  а  уз  то,  ово  је  спиритуална,  аутентична и надреална прича упозорења –  она која  је  и
универзална и јединствена у свом времену.“

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ „ДЕТЕ ЈЕ ЛЕПОТА СВЕТА“
Културни центар Зрењанина

Среда, 23. новембар – 18 часова
У Културном центру Зрењанина у среду, 23. новембра у 18 часова биће одржан хуманитарни концерт 
под називом „Дете је лепота света“. Концерт се организује за Тару Стојанчев. 

- Учесници и организатори концерта су балетски студио „Делфина“, хор вртића „Вила“ и 
„Црвенкапа“, Удружење за очување културе, традиције и фолклорног стваралаштва „Моја 
Соса“, вртић „Маслачак“, удружење „Колорино стваралаштво“ и удружење грађана 
„Колегијум“ – дечји хор „Сањалице“.



ИЗЛОЖБА „НИКОЛА ТЕСЛА И ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ГРАЦУ“
Културни центар Зрењанина

Од 24. новембра до 6. децембра 
Аустријски  културни  форум  из  Београда  у  сарадњи  са  зрењанинским  Културним  центром  од  24.
новембра  до  6.  децембра  организује  изложбу  „Никола  Тесла  и  Висока  техничка  школа  у  Грацу“.
Изложба посвећена једном од најпознатијих светских  научника, аустријског ђака,  биће отварена  у
Малом салону Културног центра у четвртак, 24. новембра у 19 часова. 

- Поставку чини 14 паноа који садрже систематизовану причу о кључним догађајима у Теслином
животу,  његовим  савременицима,  научном  раду,   најзначајнијим  открићима  као  и  периоду
боравка и стицања техничких знања у овој еминетној аустријској школи.

- Биоскоп КЦЗР
Филм «Moonage Daydream»

- Филм о животу Дејвида Боувија
- Четвртак, 24. новембар – 20 часова

У  четвртак,  24.  новембра  у  биоскопу  Културног  центра  у  20  часова  заказана  је  пројекција
дугоочекиваног  документарног  филма  „Moonage  Daydream“.  Реч  је  о  обједињеним  архивским
снимцима о  животу Дејвида Боувија  „ склопљених“ вештом режисерском идејом Брета Моргена
(Brett Morgen). 

О филму:
Сматран једним од највећих уметника нашег времена, Дејвид Боуви је оставио значајан траг у култури
преко 50 година.  MOONAGE DAYDREAM је први филм који је подржало  David Bowie Estate,  које је
Моргену омогуцћило приступ њиховој колекцији без преседана. Испричан кроз узвишене, калеидоскопске
слике, личне архивиране снимке, невиђене перформансе, а усидрен сопственом музиком и речима Дејвида
Боувија, MOONAGE DAYDREAM позива публику да урони у јединствени “Боуви” свет.
Трејлер: https://youtu.be/T6y9wk8OkfE
- Карте се продају на билетарници Културног центра Зрењанина радним данима од 10 до 12 и од 18 до
20 часова и пре почетка пројекције по цени од 250 динара.

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
-          Субота, 26. новембар  - 10 часова

Фејсбук страна КЦЗР
У суботу, 26. новембра са почетком у 10 часова на Фејсбук страни Културног центра  одржаће се
радионица школе рачунара ‚‚Нимико‚‚ под називом ‚‚Паметно коришћење Интернета‚‚

Подсетник
У  току  трајања  електронског  дечјег  програма  предвиђено  је  да  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.)

mailto:nikoleta@kczr.org
https://youtu.be/T6y9wk8OkfE


- ФИЛМСКИ МАТИНЕ 
- Филм: „Чудесни свет“

- Недеља, 27. новембар – 11 часова  
У оквиру филмског матинеа у биоскопу Културног центра Зрењанина у недељу, 27. новембра
у 11 часова приказује се дечји  анимирани филм: «Чудесни свет» . Филм је синхронизован на
српски језик.

О филму:
- Легендарни Clades су породица истраживача чије су разлике претиле да сруше њихову најновију и 
најважнију мисију.
Трејлер: https  ://  youtu  .  be  /  Q  9-  Ch  8  qB  -4  o  

- Карте се продају на билетарници Културног центра Зрењанина радним данима од 10 до 12 и од 18
до 20 часова и пре почетка пројекцијепо цени од 250 динара.

ЗРЕЊАНИНСКИ КОНЦЕРТ ДАРКА РУНДЕКА & ЕКИПЕ
-          Културни центар Зрењанина

-          Петак, 16. децембар – 20 часова
У оквиру концертне турнеје,  Дарко Рундек & Екипа наступиће у Културном центру  у петак, 16.
децембра.  Карте  за  зрењанински  концерт  продају  се  путем сервиса  Tickets  и  на  билетарници
Културног центра. Радно време билетарнице је радним данима од 10 до 12 и од 18 до 20 часова. Цена
улазнице је 1500 динара.

Пет концерата Рундека & Екипе по Србији
Регионално  признати музичар  Дарко  Рундек  & Екипа  одржаће  током децембра  пет  концерата по
Србији,  у  организацији  промотерске куће  Long Play.  За  почетак мини турнеје  заказан  је  наступ 9.
децембра у Културном центру Панчева.  Одмах затим, 10. и  11. децембра,  уследиће два концерта у
Новом Саду (Позориште младих). Рундек и Екипа стижу 16. децембра у Зрењанин (Културни центар) и,
на крају, 17. децембра у Смедеревску Паланку (сала Основне школе „Херој Иван Мукер“). Сви концерти
почињу у 20 часова. 

-          Рундек и Екипа у Србију долазе после нанизаних пет концерата у загребачком КСЕТ-у, у периоду
од 28. новембра до 4. децембра. 

“Како ове године славимо 20. рођендан албума ‘Руке’, даћемо више простора песмама са тог издања”,
најављује прослављени уметник уочи предстојећих сусрета са публиком. Ремастеризован албум “Руке”
недавно је, одмах по објављивању, доспео на прво место листе најпродаванијих у Хрватској. Реиздање је
испратио анимирани текстуални видео за песму “Сјај што издаје”.

Дарко Рундек – “Сјај што издаје”:
https://www.youtube.com/watch?v=bLy4WQ-jI1c

https://www.youtube.com/watch?v=bLy4WQ-jI1c
https://youtu.be/Q9-Ch8qB-4o


ПРЕДСТАВА
“ДРЖАВНИ ПОСАО -  ВЕЛИКА СЕОБА АРХИВАТОРА ”

- Културни центар Зрењанина
- Четвртак, 8. децембар – 20 часова

Најновија представа чувеног серијала “Државни посао” – “Велика сеоба архиватора” биће изведена 
на великој сцени Културног центра Зрењанина у четвртак, 8. децембра. Позната екипа Чварков, 
Торбица и Бошкић у овом позоришном комаду силом прилика бивају измештени из свог природног 
окружења (канцеларије), у истурено одељење – магацин у једном малом месту на Фрушкој гори. Како
ће се снаћи у  непознатој средини остаје вам да видите у овом  позоришном комаду који се овај пут 
на хумористички начин бави проблемом миграција у региону.
- Глумачку екипу и писце сценарија чине Дејан Ћирјаковић, Димитрије Бањац, и Никола Шкорић. 
Редитељ представе је Петар Јовановић.
- 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 1200 динара.

У току
У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИНА  ИЗЛОЖБА:
- „ЗРЕЊАНИНСКА ФОТОГРАФСКА СЦЕНА 2022“

- Отворена за посетиоце до 6. децембра
 У изложбеном салону Културног центра Зрењанина до 6. децембра отворена је годишња изложба Фото
клуба ЦД13. Реч је о 10 клупској изложби фотографија – „Зрењанинска фотографска сцена 2022“. Годину
за годином изложба се организује са намером да презентује радове зрењанинских фотографа који су
настали   током  претходног   периода.   Захваљујући   доброј   организацији,   ентузијазму   и   великом   броју
љубитеља овог  медија  фотографија   се  издвојила  као  значајан  медиј  који  у   једном делу,    обележава
зрењанинску уметничку сцену.

- Организатори изложбе су Културни центар и Фото клуб ЦД13.

Организатор задржава право измене програма.

Пратите нас путем ФБ странe, сајта -
www   .  kczr   .  org     као и преко YоuТubе канала

Пријатељ Културног центра Зрењанина

http://www.kczr.org/


Трговински ланац ПерСу

Добро дошли!


