
-  ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- ДО 3. ФЕБРУАРА 2022.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ХОЛОКАУСТА
-          Пројекција филма и отварање изложбе

-          Данас,  у Културном  центру Зрењанина од 17 часова
 
У  понедељак,  24.  јануара   у  Културном  центру  Зрењанина  Јеврејска  општина  посебним  програмом
обележиће  Међународни дан сећања на жртве Холокауста у сарадњи са Јеврејском општином Сомбор и
уз помоћ зрењанинских институција културе, Културног центра и Народног музеја. У оквиру програма
обележавања Међународног дана сећања на жртве Холокауста у Великој сали  од 17 часова одржаће се
пројекција  краткометражне  антиратне  филмске  драме  “Порајмос”  која  је  урађена  у  режији  Горчина
Стојановића а у 18 часова заказано је отварање изложбе Јеврејске општине Сомбор “Трагови у 30 слика”
уз  делове  изложбе  “Сећање”  ауторке  Биљане  Димкић  Крчмар,  зрењанинске  Јеврејске  општине  и
Народног музеја.
 
Међународни дан сећања на жртве Холокауста је међународни празник који се обележава 27. јануара у
сећању на жртве Холокауста, геноцида над европским Јеврејима од стране нацистичке Немачке и њених
савезника између 1941. и 1945. године. За датум празника је изабран 27. јануара као дан када је Црвена
армија ослободила концентрациони логор Аушвиц.
 

- Пројекцији  филма  и  изложби  присуствоваће:  Душан  Јовић,  продуцент  и  сценарист  и
председница Јеврејске општине Сомбор - Сандра Папо-Фишер.

Више на: https://kczr.org/24-01-medunarodni-dan-secanja-na-zrtve-holokausta/

ИЗЛОЖБА ЗОРАНА РАЈШИЋА
ПОСТ К'О ВИД 

Културни центар Зрењанина од 25. јануара до 22. фебруара 2022.
Отварање у уторак, 25. јануара у 19 часова

Изложба  Зорана Рајшића „Пост К'о Вид“ отвара се у Културном центру Зрењанина у уторак, 25.
јануара. Изложба је део истоименог пројекта,   настала је у току пандемије из   уметниковог искуства
изолације  и  потребе  за  комуникацијом.  Пројекат  –  изложба,  према  речима  аутора,  је  први  корак  ка
обнављању  прекинутих  контаката  и  враћања  у  уобичајену  свакодневицу.  Изложбу  чине  23  ликовне
композиције из серије „Поруке без речи“ изведене у техници лавирани туш и дописнице са мотивима
пет  ликовних композиција које ће   посетиоци  моћи да адресирају и путем њих шаљу поруке својим
драгим особама...

-          У току представљања овог ликовног пројекта биће изведена два перформанса. Први на
самом отварању а други у току трајања изложбе - 10. фебруара.
-          Програм отварања почиње у  19  часова а  уживо,  може да се  прати и на Фејсбук
страни Културног центра Зрењанина.
-          Изложба је отворена до 22. фебруара сваког дана од 8 до 20 часова.

 
Више о аутору и  изложби  можете прочитати на:   https://kczr.org/25-01-izlozba-zorana-rajsica-post-ko-vid/
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У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИНА
- КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „КОЛО“

- - Субота, 5. фебруар – 19 часова
Национални ансамбл „Коло“,   aнсамбл народних игара и песама Србије,  наступиће на великој
сцени  Културног  центра Зрењанина у  суботу,  5.  фебруара.  Концерт  почиње у  19  часова.  Цена
улазнице је 400 динара.
-   Улазнице се продају  на билетарници Културног центра сваког радног дана од 10 до 12 и од 18
до 20 часова.Више информација на 023/566-712.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИНА  НАСТУП СРЂАНА ДИНЧИЋА
- Представа “ У процесу”

- Уторак, 8. фебруар – 20 часова
- У оквиру овогодишње турнеје у Културном центру Зрењанина наступиће један од најпознатијих
домаћих стендап комичара Срђан Динчић.  Нова Динчићева представа под називом “У процесу”
биће изведена на великој сцени  у уторак, 8. фебруара у 20 часова. Цена улазнице је 600 динара. 
*Улазнице се продају  на билетарници Културног центра, сваког радног дана, од 10 до 12 и од 18 до
20 часова. Више информација на 023/566-712.

Из  Standup.rs организације која је одговорна за оснивање и развитак сцене стендап комедије у
Србији и која у сарадњи са Културним центром организује извођене Динчићеве представе у

Зрењанину наводе следеће:
“Ове године решили смо да обрадујемо љубитеље stand up комедије и рада Срђана Динчића са турнејом
његове нове представе. Један од првих градова је и Зрењанин где нисмо могли да видимо Срђана неко
време  па  се  веома  радујемо  што  сада  стиже.  Срђан  је  стендап комичар  пионир,  из  прве  поставе
стендап комичара из Србије, иза себе има много наступа, много година квалитетног рада, телевизијско
искуство и име које увек људе асоцира на квалитетан хумор. Члан је организације Standup.rs, оснивача
сцене стендап комедије у Србији од 2011. године а иза себе у земљи, региону и свету има више хиљада
наступа. Ово му је пети stand up show по реду.”

КРЧМАРИЦА МИРАНДОЛИНА
-          КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА

-          Недеља, 13. фебруар – 20 часова
-          Хит  представа  „Крчмарица  Мирандолина“  са  Андријом Милошевићем и  Катарином Жутић  у
главним улогама биће изведена у Културном центру Зрењанина у недељу, 13. фебруара са почетком у 20
часова.  Редитељ ове представе, о неодољивој крчмарици која осваја,  манипулише и одређује судбине
бројних мушкараца, је Југ Радивојевић.
-          Карте се продају на билетарници Културног центра  од 25. јануара, сваког радног дана од 10 до
12 и од 18 до 20 часова по цени од 1200 динара. 

-          Информације о продаји карата:
-           023/566-712
-          063/562783

 
Више о представи можете погледати на: https  ://  buha  .  rs  /  Predstave  /  Vechernja  -  scena  /  Krchmarica  -  Mirandolina    

2

https://buha.rs/Predstave/Vechernja-scena/Krchmarica-Mirandolina


ОНЛАЈН ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
Сваке суботе у 10 часова

Фејсбук страна Културног центра
- Сваке суботе у 10 часова на Фејсбук страни Културног центра одржава се дечји онлајн

програм. Програм  се  организује  са  основним  циљем  сагледавања  великог  броја  питања  и
пружања  одговора  кроз  низ  практичних  савета  који  су  важни  за  развој  детета  и  помажу
родитељима у њиховом одрастању. Радионице су креативне и едукативне и поред савладавања
низа  вештина  пружају  и  сазнања  из  разних  области  живота,  комуникације,  историје  града,
здравља и опште културе.

- - У суботу, 29. јануара на програму је радионица  «Читањац са библиотекарима».

Подсетник
У току трајања електронског дечјег програма предвиђено је 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.)

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ХУМАНИТАРНЕ ФОНДАЦИЈЕ „СРЦЕ ЈОХАНОВО“
- Културни центар Зрењанина

- Недеља, 30. јануар – 18 часова
Свечана академија поводом оснивања хуманитарне фондације „Срце Јоханово“ биће одржана у недељу,
30.  јануара у  Великој  сали Културног центра Зрењанина.  На свечаној  академији учествоваће  више
дечјих хорова из Београда, Зрењанина и Кикинде, културно уметничка друштва, певачке групе, виртуози
на фрули, легенда српске атлетике Дане Корица и многи други као изненађења вечери. Програм почиње у
18 часова. Улаз је слободан.

Организатор задржава право измене програма.
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Пратите нас путем ФБ странe, сајта -
www.kczr.org  као и преко нашег YоuТubе канала

Пријатељ Културног центра Зрењанина
Трговински ланац ПерСу

Подсетник
- Програми се организују поштујући све прописане и предвиђене мере заштите због присуства 
вируса Ковид-19.

- Обавезно је ношење маски у свим затвореним и отвореним просторима приликом организације
програма,  ограничен  број  присутне  публике,  прописана дезинфекција  и   држање физичке дистанце.
Унапред  Вам  се  захваљујемо  на  поштовању  наведених  мера  приликом  доласка  у  Културни  центар
Зрењанина.
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