
- Преглед програмских активности Културног центра до 3.
фебруара 2023.

ТРИБИНА
- Стручна трибина о вину

- Културни центар Зрењанина
- Уторак, 24. јануар – 18 часова

- Стручно предавање за виноградаре, произвођаче вина и све оне који желе да сазнају нешто више
о самој производњи вина са освртом на светска искуства када је та проблематика у питању са
темом „Везани сумпор и оксидисано вино“, одржаће се у оквиру трибинског програма Културног
центра у уторак 24. јануара са почетком у 18 часова у Малој сали. Предавач је Шандор Шомођи,
дипломирани технолог. Модератор је Ђорђо Прстојевић, уредник програма.

- Организатори предавања су Клуб вина Зрењанин и Културни центар Зрењанина. Програм
садржи уводно предавање са мултимедијалном пројекцијом, дискусију на тему излагања а након
дискусије следи дегустација узорака вина која показује предметне проблеме и њихово решење.

ИЗЛОЖБА
„БАЛКАНСКА КУЛА“

Културни центар Зрењанина
Од 26. јануара до 7. фебруара

Изложбена целина „Балканска кула“ коју чини десетак радова - уља на платну, ликовног уметника
Александра Бајуновића представиће се зрењанинској публици од 26. јануара до 7. фебруара у салону
Културног центра. Основна ауторова ликовна идеја инспирисана је чувеном сликом „Вавилонска кула“.
Своје интересовање усмерио је ка незавршеним балканским кућама које, по аутору, представљају
утопију. Аутор у исто време преиспитује руралну средину, патријахалну заоставштину и улогу оца у
времену глобалистичких, политичких и економских превирања. За ликовни стил Ба јуновића наводи се да
своје сликарство ствара на искуствима поентилизма и наивног сликарства.

Више о раду и изложби Александра Бајуновића погледајте на www.kczr.org у тексту др ум. Борјане Мрђе
и биографију аутора.

- Отварање изложбе заказано је за четвртак, 26. јануар у 19 часова.
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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 организован је
Француски филмски караван у оквиру којег се емитовао циклус под називом „Дани з'анимације“. У
четвртак, 26. јануара циклус се завршава са приказивањем анимираног дечјег филма „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

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Фејсбук страна КЦЗР –  Субота, 28. јануар - 10 часова
У суботу, 28. јануара на програму је снимак посете Градској народној билиотеци „Жарко
Зрењанин“ и њеном „Тинејџ кутку“.
Снимак  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.)

ФИЛМСКИ МАТИНЕ
Недеља, 29. јануар – 11 часова

Филм „Фараон, дивљак и принцеза“
- У оквиру филмског матинеа у недељу, 29. јануара у Културном центру приказује се породични

анимирани филм „Фараон, дивљак и принцеза“. 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:
„Три приче, три доба, три универзума. Шта епопеја о Старом Египту, средњевековна легенда
са француских планина и фантазија са турског двора могу имати заједничко? Овај необичан
спој различитости чини јединствену причу о свемоћним боговима, принчевима и принцезама,
љубави, храбрости и сновима. Допустите да вас ова разнобојна и магична авантура поведе у
незаборавно путовање кроз време и далеке светове.“
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ЛИКОВНИ САЛОН „30X30“ ОД 1. ФЕБРУАРА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВА
Ликовни салон „30X30“ од 1. до 25. фебруара представља се у Галерији савремене уметности Културног
центра Панчева (ул. Војводе Мишића бр. 1.). Отварање салона заказано је у среду, 1. фебруара у 19
часова. У оквиру изложене целине која је резултат прошлогодишњег 17. ликовног конкурса који расписује
зрењанински Културни центар у сарадњи са аутором мр Милутином Мићићем, представљају се радови
183 аутора, (одабраних од стране трочланог жирија) који су учествовали на овом међународном
ликовном такмичењу. Поред слободне теме, проблемски задатак конкурса дат је под називом
„Преображење човека - Исус је то урадио - Можемо ли и ми?“.
 
-          Након отварања салона, посетиоци могу да погледају изложене радове радним данима од 9 до 13
и од 17 до 20 часова.

ПРОМОЦИЈА НАЈНОВИЈЕ ЗБРИКЕ ПРИЧА ШИМОНА А. ЂАРМАТИЈА
-          „ЖИВОТ УМЕ ДА БУДЕ ФЕР“

- Културни центар Зрењанина
- Петак, 3. фебруар - 19 часова

Након успешно одржане и радо посећене зрењанинске промоције књиге „Љубав у Орловату“ у новембру
прошле године, публику и читаоце у Културном центру очекује у петак,  3. фебруара промоција
најновије  збирке прича „Живот уме да буде фер“, публицисте, писца, хумористе, универзитетског
професора, аутора и коатора великог броја уџбеника, монографија, стручних радова, учесника многих
радијских емисија и телевизијских остварења иначе, рођеног Зрењанинца Шимона А. Ђарматија. Књига
нам доноси нове записе из Ђарматијевог живота,  коју чини скуп прича о времену које је прошло али
чврсто сачуванo у (ауторовом) сећању. Значај оваквих остварења свакако се огледа у осликавању духа
једне епохе од начина живота, интимних доживљаја, одрастању, студентским данима, незаборавним
путовањима, испричано  веселим и одмереним стилом, топлином и неизбрисивим шармом.
 
-          Промоција ће се одржати у Малој сали Kултурног центра Зрењанина у петак. 3. фебруара са
почетком у 19 часова. На промоцији, поред аутора о књизи ће говорити Драгана В. Тодоресков,
рецензент и Jасмина Буквић, уредница издања из издавачке куће Sezam Book.
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Концерт и промоција албума  Alice in WonderBand: „RikaTaka: New Balkan Rhythm”
-               Петак, 3. фебруар – 20 часова

Домаћи састав  Alice in WonderBand одржаће промотивну турнеју поводом новог албума „RikaTaka: New
Balkan Rhythm”, који је 4. новембра објавила угледна немачка кућа  „CPL-Music”. Зрењанински концерт и
промоција албума одржаће се на великој сцени Културног центра у петак, 3. фебруара са почетком у 20
часова. Након Зрењанина са новим албумом, састав ће наступати  у Београду, Сремској Митровици,
Сомбору и Панчеву.
 

О албуму,  концерту и саставу наводи се следеће:
«Ово су другачији звуци Балкана!
На свом деби албуму „RikaTaka: New Balkan Rhythm” дуо Alice in WonderBand слави необичну и
уверљиву жанровску мешавину. Водећи публику на путовање Балканом, двојац се не боји нових звукова.
С музичком традицијом Балкана спајају се, тако, акустични звуци тела као инструмента, при чему
народне песме из Србије, Хрватске, Босне, Северне Македоније, Бугарске, Молдавије, Грчке, Турске,
Косова, па чак и Мађарске, буде радозналост за богату музичку традицију регије.
 
-          Албум се нашао на седмом месту децембарске листе и осамнаестом јануарске престижног
панела World Music Charts Europe и десетом месту Balkan World Music Chart.
 
Alice in WonderBand су: Ана Врбашки (глас, телесне перкусије) и Марко Дињашки (телесне перкусије,
глас, диџериду, бубњеви). Њихов концертни наступ подразумева и органски уплив семплова, пажљиво
припреманих у студијским условима.»
 
 

Званични спотови на YouTube каналу:
Ergen Dedo
Mesečinka

Uči me, majko, karaj me

- Улаз је слободан.

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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