
- Преглед програмских активности Културног центра до 26.
јануара 2023.

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ
-  Градска  манифестација  „Пливање  за  часни  крст“  у  организацији  Града  Зрењанина,  Српске
православне црквене општине и Културног центра одржаће се у четвртак, 19. јануара у 12 часова на
језеру  код  Културног  центра.  Ове  године  организује  се  14.  пут  као  део  обележавања хришћанског
празника – Богојављења.

ТРИБИНА
„Допринос Лудвика Кубе истраживању традиционалне музике словенских народа“

Културни центар Зрењанина
Уторак, 17. јануар – 18 часова

У оквиру трибинског програма Културног центра Зрењанина у уторак, 17. јануара биће одржана трибина
под  називом  „Допринос  Лудвика  Кубе  истраживању  традиционалне  музике  словенских  народа“.
Уводничар је  проф. др Нице Фрациле етномузиколог, редовни професор Академије уметности у Новом
Саду. Модератор је Ђорђо Прстојевић, уредник програма.

О трибини
Предавање  о  Лудвику  Куби  пејзажном  сликару,  музичару,  фолклористи  и  етнологу,  професору  на
Уметничкој  академији  у  Прагу,  одржаће  проф.  др  Нице  Фрациле  редовни  професор  Академије
уметности  Универзитета  у  Новом  Саду,  један  од  наших  најбољих  етномузиколога  и  познаваоца
уметничког и истраживачког  рада Лудвика Кубе.  Предавање ће бити илустровано видео снимцима
традиционалних  вишегласних  песама,  као  и  појединим  сликама  Лудвика  Кубе  урађених  у  разним
техникама.

- Трибина почиње у 18 часова.

ФРАНЦУСКИ ФИЛМСКИ КАРАВАН
- Циклус анимираних филмова „Дани занимације“

- Културни центар  
                                       – Четвртак, 19. јануар – Филм: „Каламити“

У  сарадњи  Француског  института  у  Србији  и  Културног  центра  у  току  јануара  организује  се
Француски филмски караван у оквиру којег ће се  емитовати циклус под називом „Дани занимације“.
У четвртак, 19. јануара приказује се анимирани дечји филм „Каламити“.

- Пројекција почиње у 20 часова. Улаз  је бесплатан.

Филм: „Каламити“ (2020, 82’)
Режија: Реми Шаје
Синопсис: 
„Година 1863. у Сједињеним Америчким Државама. Отац Марте Џејн страда у конвоју којим су се
упутили на Далеки запад у нади за бољим животом. Она је принуђена да управља запрежним колима и
брине о коњима. Није јој лако, али јој нова ситуација пружа до тада непознати осећај слободе. Да би јој
било лакше, почела је да носи панталоне како би јој било удобније да јаше, што је вођа конвоја, Абрахам,
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сматрао веома дрским. Оптужена за крађу, Марта је приморана да побегне. Креће у истрагу како би
доказала своју невиност и током процеса открива један потпуно нови свет и гради своју личност.“
Трејлер: https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =09  SocIoqbAc  

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Фејсбук страна КЦЗР –  Субота, 21. јануар - 10 часова
- Током јануара настављамо са онлајн радионицама Културног центра, сваке суботе пратиоци
наше Фејсбук стране могу да очекују нова знања, вештине, практичне савете, едукативне и
забавне садржаје намењене најмлађима... У суботу, 21. јануара на програму је снимак посете
изложби „Аграрно наслеђе Баната“ и поставци „Зрно по зрно“ зрењанинског музеја.
 Радионица се приказује на Фејсбук страници Културног центра са почетком у 10 часова.

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

Биоскопска пројекција
- Филм „Олуја“

- Субота, 21. јануар – 20 часова
- У суботу, 21. јануара у биоскопу Културног центра приказује се домаћи играни филм „Олуја“.

Филм је урађен у режији и по сценарију Милоша Радуновића.  Пројекција почиње у 20 часова.
О филму:

“ОЛУЈА“ је филм – драма о рату испричана из угла обичног човека кога маестрално глуми Јово
Максић у улози Илије, чији је једини циљ да заштити и сачува своју породицу, огњиште и село у
ком је одрастао са друговима који су му силом прилика постали саборци, а чије се животне
приче  преплићу. У жељи да спречи даље нападе на село, где је замало остао без сина Петра,
Илија формира диверзантску јединицу, са циљем да уништи непријатељско гнездо одакле се
напада село. У тој битци за опстанак, наши јунаци воде и своје личне битке, а њихове породице
бивају приморане да напусте своје домове и потраже спас у непрегледној колони која креће ка
матици, ка Србији.”

- Улоге:  Јово  Максић,  Златан  Видовић,  Марија  Пикић,  Новак  Билбија,  Давор  Јањић,  Славко
Лабовић, Иван Вујић и други.

- Трејлер: https://www.youtube.com/watch?v=bkgacFmuiXc
-

Филмски матине
Недеља, 22. јануар – 11 часова

Дечји анимирани филм „Ко се боји вука још 2“
- У  оквиру  филмског  матинеа  у  недељу,  22.  јануара  у  Културном  центру  приказује  се  дечји

анимирани филм „Ко се боји вука још 2“, синхронизован на српски језик. Почетак пројекције је
у 11 часова а карте се продају по цени од 250 динара на билетарници Културног центра радним
данима од 10 до 12 и од 18 до 20 часова и пре почетка пројекције.

Садржај:
„У градићу у коме овце и вукови живе у миру, појављују се два госта, поларна лисица и мала
овца.  Нико  не  очекује  у  какав  проблем  ће  их  они  довести,  а  мораће  да  се  удруже  да  би
пребродили опасност. Само тимски рад може да реши проблеме и помогне им да се суоче са
изазовима, јер су заједно јачи.“
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- Трејлер: https://youtu.be/i74__HRT62Q

ФРАНЦУСКИ ФИЛМСКИ КАРАВАН
- Циклус анимираних филмова „Дани занимације“

- Културни центар  
                                       – Четвртак, 26. јануар – Филм: „Воњави пас у Паризу“

У  сарадњи  Француског  института  у  Србији  и  Културног  центра  у  току  јануара  организује  се
Француски филмски караван у оквиру којег ће се  емитовати циклус под називом „Дани занимације“.
У четвртак, 26. јануара приказује се анимирани дечји филм „Воњави пас у Паризу“.

- Пројекција почиње у 20 часова. Улаз  је бесплатан.

Четвртак, 26. јануар
Филм: „Воњави пас у Паризу“ (2019, 62’)
Режија: Дави Дурон, Венсен Патар и Стефан Обије 
Синопсис: 
«Био једном један поводљив и живахан  париски пас,  по имену Воњави пас.  Са Шаплаплаом,  својим
верним другом из олука, Воњави пас лута улицама Париза уздигнуте главе. Упркос свим незгодама које
прави, Воњави пас се увек дочека на ноге! Међутим, другим псима ту нешто бива сумњиво...Ова луда
авантура Воњавог пса и његових пријатеља открива најмлађима поезију Париза!“
Трејлер: https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  M  -  TXAj  -  DDpo  

У току
ИЗЛОЖБА

„Трагови једног времена – Филмски плакат 1970-1979.“
Културни центар Зрењанина  до 24. јануара

-          У оквиру  програма визуелних уметности  до 24. јануара у великом салону Културног центра
отворена је  изложба   Филмског центра Србије „Трагови једног времена – Филмски плакат   1970-
1979.“.  Поствака садржи 43 филмска плаката настала у том периоду.  
 

- Више  о  изложби  и  анализу  изложених  плаката  прочитајте  у  тексту  Јована  Чекића
„Седамдесете и логистика пажње“ на www.kczr.org

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

У току
КОНКУРС КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА ЗА ДЕМО БЕНДОВЕ

- Отворен  до 19. јануара 2023.

Културни центар Зрењанина 3. децембра 2022. објавио је конкурс за снимање албума демо бенду.
Албум се снима у студију Културног центра Зрењанина “Насниманије”.
Конкурс је отворен  до 19. јануара 2023. године.

Услови конкурса:
– Чланови бенда морају бити млађи од 33 године;
– Бенд не сме имати објављен студијски албум;
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– Да бенд свира ауторску музику.

Пријава бенда треба да садржи:
– Име бенда;
– Списак чланова бенда (име, презиме, година рођења);
– Кратку биографију бенда;
– Фотографију бенда;
– Линк ка било каквом аудио материјалу бенда (ЈуТјуб, Фејсбук, Саунклауд…). 
*Пријаве за конкурс (и остала питања) слати на мејл: kczr@yahoo.com

- Резултати конкурса биће објављени 23. јануара 2023. на сајту и Фејсбук страници Културног
центра Зрењанина.

- Победнички бенд ће бити обавештен на мејл са којег је послао пријаву.
- Победнички бенд има рок од 5 дана да потврди да је обавештен о победи.

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!
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