
 ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- До 14. априла 2022.

ТРИБИНА
- «Украјинска криза изазов 21. века»

- Уторак, 5. април – 19 часова
Трибина на тему «Украјинска криза изазов 21. века» биће одржана у Културном центру Зрењанина
у уторак, 5. априла у 19 часова. Уводничар је  је Петар Јакшић, магистар историје. Модератор
трибине је Ђорђо Прстојевић, уредник трибинског програма Културног центра.

- На трибини покушаћемо да ближе објаснимо историјске, геополитичке и војне разлоге актуелног
ратног  сукоба  у  Украјини,  као  и  импликације  сукоба  на  постојеће  политичко,  економско  и
безбедносно устројство читавог света.

КОНЦЕРТ БЕНДА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“
- Културни центар Зрењанина
- Среда, 6. април – 20 часова

У Културном центру Зрењанина у среду, 6. априла у 20 часова биће одржан концерт бенда
електротехничке и грађевинске школе „Никола Тесла“.  После две и по године паузе због
пређашњих епидемиолошких услова,  на иницијативу професорице Олгице Ракић, чланови
бенда договорили су се  у вези организације новог концерта. Бенд чине бивши и садашњи
ученици  школе:  Михаило  Угреновић  (вокал),  Милош  Вишекруна  (гитара),  Миодраг  Нађ
(гитара),  Марко  Ступар  (бас  гитара)  и  Драган  Карановић  (бубњеви).  Улаз  је  слободан.
Концерт  је  отвореног  типа   и  намењен  је  свим  генерацијама.  Из  бенда  очекују  да  ће
направити одличну (концертну) атмосферу и добру журку.

Видео најава: https://www.youtube.com/watch?v=bCYkj0q3iTg

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА

Фејсбук страна Културног центра
- Онлајн радионица  

Субота, 9. април  - 10 часова

У суботу, 9. априла у оквиру дечјег програма Културног центра биће одржана  радионица  са 
Јасминком Петровић на тему филма ``Лето када сам научила да летим.`` Програм  почиње у 10 
часова на Фејсбук страни КЦЗР. 

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

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ БАНАТСКИ ФЕСТИВАЛ ВИНА
Субота, 9. април

У Зрењанину у суботу, 9. априла, по трећи пут, одржаће се „Интернационални Банатски фестивал
вина“  у  Карађорђевом  парку  са  почетком  у  10  часова.  Фестивал  је  изложбено  промотивног
карактера. Ове године пријавило се педесетак учесника, винских кућа, подрума, винара, виноградара,
идивидуалних произвођача и удружења из Србије, Словачке, Румуније и Мађарске. Поред њих своје
производе ће изложити и произвођачи хране, зачина, природних производа, тинктура, мелема и
лековитог биља. За посетиоце је обезбеђен и богат забавни и културно уметнички програм који ће
трајати до 18  сати (до  кад  је  планирано и затварање)  као и  наградна игра.  Главна награда је
летовање  за  две  особе  коју  додељује  „Барцино  Тоурс“  из  Зрењанина.  За  учеснике,  винаре  и
виноградаре ће бити одржана стручна предавања у Кристалној дворани. Истовремено се у оквиру
овог Фестивала одржавају  и „ 22. Банатске вредне руке“ за које се пријавило двадесетак актива
жена из нашег окружења и оне ће представтити храну и  традиционалну културу овог поднебља.
Манифестацију организује Културни центар Зрењанина, Туристичка организација, ИП Медиа 023,
Удружење винара и љубитеља вина „Тарашки виногради“ и ЈУ „Спортски објекти“ а покровитељ је
Град Зрењанин.

Више информација о фестивалу, учесницима и фестивалском програму можете пронаћи на Фејсбук
страници Интернационални банатски фестивал вина :
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  Banatskifestivalvina  /?__  cft  __[0]=  AZUE  _  aiZYmxKBCogGnQc  -  J  4-  
XHi  8  v  3  sFp  6  MUvXtzMZhiy  6  kj  9  ZJRUP  1-  
ldGJAIdacYmCsPAjf  57  E  1  YyTgquI  _  bUH  9  SwgKwbB  0  VbflLld  6  wjar  6  UxH  8  Ey  1_  AgHNbKZ  8  KrJ  5  ejDkf  3  GGH  
WQCxjK  9  EXxtKRvmVVRFmf  9  lSCnZ  -811  rAxZWRpMHUIFkWD  3  H  9  syeldMM  &__  tn  __=  kC  %2  CP  -  R  

КОНЦЕРТ ПЕТРА ГРАША
-          Културни центар Зрењанина
-          Субота, 9. април – 20 часова

Концерт познатог  поп певача Петра Граша биће одржан у Културном центру Зрењанина
у суботу, 9. априла са почетком у 20 часова. Велики хитови  и радо слушане мелодије  и овај
пут биће изведене за све љубитеље музичких нумера овог  регионалног извођача.
-          Карте се продају на билетaрници Културног центра Зрењанина радним данима од 10
до 12 и од 18 до 20 часова, у зависности од места седења,  по цени од 1800 до 2000 динара.

Видео најава:   https://www.youtube.com/watch?v=2qcCZpxbqQc  

2

https://www.youtube.com/watch?v=2qcCZpxbqQc
https://www.facebook.com/Banatskifestivalvina/?__cft__%5B0%5D=AZUE_aiZYmxKBCogGnQc-J4-XHi8v3sFp6MUvXtzMZhiy6kj9ZJRUP1-ldGJAIdacYmCsPAjf57E1YyTgquI_bUH9SwgKwbB0VbflLld6wjar6UxH8Ey1_AgHNbKZ8KrJ5ejDkf3GGHWQCxjK9EXxtKRvmVVRFmf9lSCnZ-811rAxZWRpMHUIFkWD3H9syeldMM&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Banatskifestivalvina/?__cft__%5B0%5D=AZUE_aiZYmxKBCogGnQc-J4-XHi8v3sFp6MUvXtzMZhiy6kj9ZJRUP1-ldGJAIdacYmCsPAjf57E1YyTgquI_bUH9SwgKwbB0VbflLld6wjar6UxH8Ey1_AgHNbKZ8KrJ5ejDkf3GGHWQCxjK9EXxtKRvmVVRFmf9lSCnZ-811rAxZWRpMHUIFkWD3H9syeldMM&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Banatskifestivalvina/?__cft__%5B0%5D=AZUE_aiZYmxKBCogGnQc-J4-XHi8v3sFp6MUvXtzMZhiy6kj9ZJRUP1-ldGJAIdacYmCsPAjf57E1YyTgquI_bUH9SwgKwbB0VbflLld6wjar6UxH8Ey1_AgHNbKZ8KrJ5ejDkf3GGHWQCxjK9EXxtKRvmVVRFmf9lSCnZ-811rAxZWRpMHUIFkWD3H9syeldMM&__tn__=kC%2CP-R
mailto:nikoleta@kczr.org


БИОСКОПСКИ МАТИНЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- Дечји  филм « Соников филм 2»

- Недеља, 10. април

 «Соников филм 2»/два термина приказивања – 11 и 16 часова
Цена улазнице: 250 динара
Режија: Jeff Fowler
Улоге:  James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen
O'Shaughnessey, Idris Elba i Jim Carrey
Гласови синхронизација: Матеја Вукашиновић, Милан Антонић, Дубравко Јовановић, Саша Јоксимовић,
Александар Глигорић, Ања Орељ

- Филм је заснован на СЕГА видео игрици
Садржај: Омиљени плави јеж на свету се враћа у авантуру следећег нивоа у СОНИКОВОМ ФИЛМУ 2.
Након што се настанио у Грин Хилсу, Соник је жељан да докаже да има оно што је потребно да буде
прави херој. Он је на тесту када се др Роботник враћа, овог пута са новим партнером, Наклсом, у
потрази за смарагдом који има моц́ да уништи цивилизације. Соник се удружује са својим помоћником
Тејлсом,  и  заједно  крећу  на  путовање  планетом  како  би  пронашли  смарагд  пре  него  што  падне  у
погрешне руке.
Трејлер филма:    https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  GhyFbGFFxmI  &  t  =8  s  

16. ТУРНЕЈА ФИЛМСКОГ ФЕСТИВАЛА СЛОБОДНА ЗОНА
Културни центар Зрењанина од понедељка, 11. до петка, 15. априла

- У  Културном  центру  Зрењанина  од  11.  до  15.  априла  гостује  16.  Турнеја  филмског  
фестивала  „Слободна  Зона“. Овогодишња Турнеја доноси  најновије   филмове  са
прошлогодишње Слободне зоне који су били изузетно запажени на глобалној ангажованој
филмској  сцени.  Селекцијом  тима  фестивала  приказаће  се  филмови  који  су  освајали
највеће награде и/или показали изузетан потенцијал код фестивалске публике и критике
од Берлина до Кана и других великих светских филмских манифестација. Зрењанинска
публика  имаће  прилику  да  погледа  пет  филмова  –  три  документарна  и  два  играна.
Пројекције се организују у Великој сали Културног центра Зрењанина од 20 часова.  Улаз је
слободан.

Рапоред пројекција:
Понедељак, 11. 4. - Филм: «Фејт и Бранко»

Уторак, 12. 4.  – Филм: «Први снег»
Средам 13. 4. – Филм: «Без кајања»

Четвртак, 14. 4. – Филм: «Најлепши дечак на свету»
Петак, 15. 4. – Филм: «Забави је дошао крај»
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Документарни  филм «Фејт  и  Бранко»  приказује   се  у  понедељак,  11.  априла.     Овај  документарац
говори о браку двоје музичара, Фејт која из Енглеске путује у Србију да упозна ромску музику и Бранка,
виолинисту   ромског  порекла   у   којег   се   заљубљује.  У  уторак,  12.  априла  у   оквиру  Турнеје  млађа,
тинејџерска   публика   (14+),   али   и   старија,   моћи   ће   да   погледа  играни     филм  «Први  снег»   о
тринаестогодишњем Иранцу чија породица чека азил у Финској.   Играни филм «Без кајања» доноси
причу о холандским војницима који су на мировној мисији на Блиском истоку, чије ће животе заувек
променити сусрет  са локалним дечаком.  Према распореду пројекција  филм се приказује  у среду,  13.
априла. Један од најгледанијих филмова 17. Зоне  «Најлепши дечак на свету»     доноси причу о Бјорну
Андресену   кога   Лукино   Висконти   бира   да   глуми   Тађа   у   његовом   филму   «Смрт   у   Венецији»   и
проглашава га персонификацијом лепоте. Филм се приказује  у четвртак, 14. априла.  Лице и наличје
фриленсера који зарађују пружајући услуге на Уберу, Амазону и другим великим платформама у филму
“Забави  је  дошао  крај“  је  савремени  документарац  који  се  бави  непостојећим  радничким правима
приказје се у петак, 15. априла.

О ФИЛМОВИМА

Филм: „Фејт и Бранко“ (док.) – режија:  Catherine Harte / Уједињено краљевство, 2020, 82’
*Интимни документарац бележи однос између музичара Феит и Бранка током седам година. 2011. године
Фејт  путује  из  родне  Енглеске  у Србију како  би упознала  ромску музику.  Среће  Бранка,  вилонисту
ромског порекла, и упркос језичкој баријери, обоје се заљубљују. Њихов брак је стављен на тест услед
уочавања различитости и схватања да је музика можда једино што имају заједничко.

https   ://   slobodnazona   .  rs   /  fejt   -  i  -  branko   /  

Филм: «Први снег» (игр.) – режија:  Hamy Ramezan  /Финска, 2020, 82’
*Тринаестогодишњак  Рамин Мехдипоур и његова  породица из  Ирана  живе  у  избегличком центру  у
Финској. Тек што Рамин почне да ужива у школском распусту, породица добија вести да им је захтев за
азил одбијен. Подносе жалбу апелационом суду и настављају са свакодневним животом упркос претећој
опасности од депортације. Рамин тада креће у нови разред и сваки моменат, свако ново пријатељство му
је драгоценије него икад пре.

https   ://   slobodnazona   .  rs   /  prvi   -  sneg   /  

Филм: «Без кајања» (игр.) – режија: Shariff Korver /Холандија, Грчка, 2021, 90’
*Прича прати холандске мирнодопске трупе које имају задатак да спроводе мировну мисију на Блиском
истоку. После изненадног нестанка њиховог команданта, три млада војника остају сами да чувају војно
возило на напуштеном планинском путу. Због ситуације у којој су се нашли и неподношљиве врућине у
пустињи, они све више губе додир са реалношћу. Сусрет са локалним 14-годишњим пастиром чију козу
случајно убијају ескалира у борбу која ће заувек обележити њихове животе.

https   ://   slobodnazona   .  rs   /  bez   -  kajanja   /  
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Филм: «Најлепши дечак на свету» (док.) – режија: Kristina Lindström, Kristian Petri /Шведска, 2021, 93’
*Током светске  премијере  филма  «Смрт  у  Венецији»  на  Филмском фестивалу  у  Кану 1971.   године,
бриљантни италијански режисер Лукино Висконти је свог глумца, тинејџера који игра Тађа, прогласио
најлепшим дечаком на свету. Када је ово изговорио, није ни помишљао да ће тиме бацити сенку на живот
младог глумца Бјорна Андресена који тумачи улогу. Та сенка се над њим надвија  и сада,  50 година
касније. Андресен је са 15 година преко ноћи изашао из анонимности и био одабран да глуми тинејџера
из Пољске, Тађа у кога се заљубљује главни јунак филма Фон Ашенбах. Овај филм на очаравајући начин
развија  причу   о  прошлости   и  животу  Бјорна  Андресена   додајући   управо   ону  магију   садржану  и   у
оригиналном делу Томаса Мана.

https   ://   slobodnazona   .  rs   /  najlepsi   -  decak   -  na   -  svetu   /  

Филм: «Забави је дошао крај» (док.) – режија: Shannon Walsh /Француска, Канада, 2021, 88’
*Гиг економија, ултра савремен феномен, заправо је тржиште фриленсерске радне снаге чија је вредност
пет   билиона   долара   на   светском  нивоу!  Милиони  људи   раде   онлајн   у   системима   који   се   сматрају
најбољим репрезентом онога што многи социолози називају или описују као „дигитални феудализам”.
Радници  Убера,  Амазона  и  многих других  платформи износе  шта  је   заправо  стварност  и  колико се
разликује од обећања о независности и контроле над својим радним временом и примањима. Рискантни
услови   рада,   плата   која   се   мења   без   обавештења,   неопозива   отпуштања   услед   лоших   оцена   или
отпуштања без најаве деактивирањем налога на платформи за рад,  само су део проблема.  Описујући
људе који  су се нашли у оваквим ситуацијама,  овај  документарац приказује  да „магија  технологије”
заправо може у ствари да буде само илузија.

https   ://   slobodnazona   .  rs   /  zabavi   -  je   -  dosao   -  kraj   /  

У ТОКУ
- У Културном центру Зрењанина до 12. априла отворена је ретоспективна изложба цртежа

ликовног уметника Виорела Флоре
     
- Ретроспективна изложба цртежа ликовног уметника Виорела Флоре, поводом 70 година живота
и 50 година признатог уметничког стажа отворена је у Културном центру Зрењанина у четвртак,
24. марта. Публици се представља одређени број слика и цртежа који су настали у различитим
периодима  уметниковог  живота  а  саставни  део  изложбе  чини  и  велики  број  фотографија  из
Флориног живота.
 
 
 
- Културни центар Зрењанина је почетком 2021. године, у оквиру програма визуелних уметности,
отпочео програм представљања  реномираних зрењанинских ликовних уметника са дугогодишњим
радом у области уметности и ликовног стваралаштва. 
 
 

-          Отварање изложбе можете погледати и на YouTube каналу Културног центра:
https://www.youtube.com/watch?v=tK4O0ygTfl4&t=1827s

5

https://www.youtube.com/watch?v=tK4O0ygTfl4&t=1827s
https://slobodnazona.rs/zabavi-je-dosao-kraj/
https://slobodnazona.rs/najlepsi-decak-na-svetu/


- УСКОРО
ИЗЛОЖБА НАЈБОЉИХ УЧЕНИЧКИХ РАДОВА

ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ“
-          Културни центар Зрењанина

-          Од 14. до 20. априла
 

Од  14.  до  20.  априла Културни центар Зрењанина  организује  изложбу најбољих ученичких
радова новосадске школе за дизајн „Богдан Шупут“. Поставку чине одевни предмети који су
ткани, везени, ручно шивени,  дизајнирани  костими,  осмишљене, нове, савремене амбалаже,
упечатљив графички дизајн као и слике и цртежи који су радили ученици школе. На отварању
изложбе поред  ученика  биће присутни и професори  а посетиоци ће имати прилику да се из
„из прве руке“  упознају са радом ове уметничке школе.

-          Изложба се отвара у четвртак, 14. априла у 18.30 часова у изложбеном салону КЦЗР
а  програм отварања може да се прати и на Фејсбук страни Културног центра.

 

 
Школа за дизајн „Богдан Шупут“

-  Школа  за  дизајн  „Богдан  Шупут“  у  Новом  Саду  постоји  преко  60  година.  Једна  је  од  три
уметничке школе у Србији са најдужом традицијом.
-  Школа  оспособљава  ђаке  за  пет  образовних  профила,  као  што  су  дизајн  графике,  дизајн
ентеријера, дизајн текстила, дизајн амбалаже и ликовни техничари.
Више  о   раду  и  активностима  школе  можете  погледати  на  сајту:
https://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/informacije/o-skoli/

Организатор задржава право измене програма.

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

Пријатељ Културног центра Зрењанина
Трговински ланац ПерСу
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