
- ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
ДО 8. ДЕЦЕМБРА 2022.

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
-          Субота, 3. децембар  - 10 часова

Фејсбук страна КЦЗР
- Стрип радионица

У суботу, 3. децембра са почетком у 10 часова на Фејсбук страни Културног центра  биће одржана
стрип радионица коју ће водити Мирко Чолак.

-  Покровитељи  програма су:  Град  Зрењанин,  „Персу  маркети“  и  продавница  спортске опреме  и
реквизита „Ајрон“ (Iron.)

- ФИЛМСКИ МАТИНЕ 
- Филм: „Мачак у чизмама - Последња жеља“

- Недеља, 4. децембар – 11 часова  
У оквиру филмског матинеа у биоскопу Културног центра Зрењанина у недељу, 4. децембра у
11 часова приказује се дечји  анимирани филм: «Мачак у чизмама - Последња жеља» . Филм
је синхронизован на српски језик.

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

ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ПРЕДАВАЊЕ „ГУСЛЕ СРПСКИ КОД“

Културни центар Зрењанина
Уторак, 6. децембар – 18 часова

У оквиру трибинског програма Културног центра у уторак, 6. децембра у 18 часова биће одржано
предавање под називом „Гусле српски код“. Предавач је др Данка Лајић Михајловић виши научни
сарадник Музиколошког института Српске академије наука и уметности.

- Предавање  о  гуслама  и  певању  уз  гусле  одржаће  наш најбољи  познавалац  тог  националног
инструмента Др Данка Лајић Михајловић са Музиколошког института Српске академије наука
и уметности. Др Данка Лајић Михајловић је била део тима у име Српске академије наука и
уметности који је кандидовао гусле као српски национални инструмент на УНЕСКО-ву листу
светске културне баштине. Тако да се осим српског кола и српске славе и гусле налазе на тој
изузетној  УНЕСКО-вој  листи  светске  културне  баштине  од  2018  године.  На  трибини  ће
народни гуслар Љубиша Атељевић одгуслати једну народну песму.



ОТВАРАЊЕ 17. ЛИКОВНОГ САЛОНА 30X30
-          Културни центар Зрењанина

-          Четвртак, 8. децембар – 19 часова
У четвртак, 8. децембра у Културном центру Зрењанина отвара се 17. Ликовни салон 30X30.
У оквиру салона представиће се радови изабраних учесника овогодишњег Ликовног конкурса 30X30
који  је  у  септембру,  ове  године,  расписао  Културни  центар  Зрењанина  у  сарадњи  са  аутором
пројекта мр  Милутином Мићићем.  Приликом свечаног  отварања прогласиће  се  и  најуспешнији
учесници  – добитници награда.

-          Програм почиње у 19 часова у изложбеном салону КЦЗР.

-          Ликовни салон биће отворен до краја децембра 2022. а након тога гостоваће у Београду,
Панчеву, Сремској Митровици и Новом Саду.

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.



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

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.
- Погледајте видео са отварања:  https://www.youtube.com/watch?v=9UsXv5gGCsg
-

https://www.youtube.com/watch?v=9UsXv5gGCsg
https://www.youtube.com/watch?v=bLy4WQ-jI1c


У току
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.

- 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.

- Изложба је отворена у Малом салону сваког дана од 8 до 20 часова.

Организатор задржава право измене програма.

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

Пријатељ Културног центра Зрењанина
Трговински ланац ПерСу

Добро дошли!

http://www.kczr.org/

