
ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА
- До 18.   августа 2022.  

КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА НА ДАНИМА ПИВА
- Представе у Градској башти, Фестивал алтернативног звука – „Зрењанин зове“,

„Забавилиште“ - дечји програм у Планковој башти
Културни центар Зрењанина и ове године у току градске манифестације „Дани пива“ организује
забавне,  едукативне  и  уметничке  садржаје  намењене  деци,  љубитељима  представа,  поетских
вечери  и  рокенрол  музике. Позивамо  вас   да  нас  посетите  на  три  локације  на  којима  ће  се
одржавати програми.  У Градској башти биће изведене две представе и организовано једно поетско
вече.  „Забавилиште  у  Паркићу  Планкићу“  је  назив  дечјег  програма  који  ће  се  реализовати  од
четвртка,   11.  до  недеље,   14.  августа.  У суботу,  13.  августа у  Амфитетру Културног  центра
организујемо Фестивал алтернитивног  звука „Зрењанин зове“.   У наставку погледајте детаљне
информације о програмима и сатнице догађаја.

ДАНИ ПИВА У ГРАДСКОЈ БАШТИ
- Драмски програм – две представе, једно поетско вече

- 11, 13. и 14. август – 21 сат
У Градској башти у оквиру манифестације „Дани пива“ организују се две представе и једно поетско
вече. Једанаестог августа на програму је монодрама „Хапшење са предумишљајем“. Сценарио за ову
представу  је урадио Цветин Аничић, режију потписује Петар Митић а главни лик полицијаца из
монодраме игра Бојан Милорадовић из јагодинског „Великог театра“. Тринаестог августа публику
очекује још једна комедија урађена у форми монодраме под називом „Убићу се, мајке ми“ која говори
о жени која се налази на животној прекретници и коју са свим комичним елементима глумачки
интерпретира Јована Петроњевић  у режији Катарине Митровић Јанковић. Четрнаестог августа
на  програму  је  поетско  вече  „Ход  по  струнама“  са  глумцима  Александром  Лазићем  и  Јелицом
Ковачевић и музичарем Нинославом Адемовићем.

- Сваке од наведених вечери програм почиње у 21 сат. Улаз је бесплатан.
- Програм организује Културни центар Зрењанина у сарадњи са агенцијом „Мој траг“.

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ У ТОКУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ ПИВА“
``Забавилиште у Паркићу Планкићу``

Од 11. до 14. августа

У  оквиру  градске  манифестације  ''Дани  пива''  у  Планковој  башти  поред  Културног  центра
Зрењанина  од  четвртка,  11.  августа  до  недеље,  14.  августа  биће  одржан   дечји  програм
–''Забавилиште у Паркићу Планкићу''.

Разноврсни  садржаји  намењени  најмлађима  обухватаће  низ  свакодневних  креативних  и  едукативних
радионица  као  и  забавних  програма  намењених  њиховом  узрасту.  Сви  програми  су  бесплатни  али
имајући у виду да је „Забавилиште“ и хуманитарног карактера, симболичне улазнице на радионице су
пластични чепови  (донираће се  удружењу ''Чеп за  хендикеп'')  и  дечије  старе  ствари,  играчке,  књиге
(донираће се ''Црвеном крсту''). Направљене ствари на радионицама, уколико деца желе да понесу кући,
откупљују и по својој жељи донирају удружењима ''Зелене шапе'' и ''Нурдор''.

- Сву децу у парку очекују воће и вода као поклон Трговинског ланца „ПерСу“.
- Најистакнутије учеснике радионица очекују вредни поклони.
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Четвртак 11.   август  
Локација: Планкова башта
18 часова  - ''Совице мудрице'' и Отилија Бухекер Илић
19 часова -  Логопедска радионица са Доном Подунавац

Петак 12.   август  
Локација: Планкова башта
18 часова – Креативна радионица 
19 часова – НТЦ  радионица са Теом Топић

Субота 13.   август  
Локација: Планкова башта
10-13 часова
Дечија пијаца 
10 часова – Радионица штапарије ''Дигинет''
11 часова – Радионица цвећаре ''Даруши''
12 часова – Археолошка радионица  „Вајамо и дружимо се“  Народног музеја Зрењанин
Анимација студија ''Цеком'' – гусари -  маскенбал  за најмлађе
Ајрон  (Iron) - спортски полигон  и ''Чигра''

Недеља 14.   август  
Локација: Планкова башта
СПОРТСКИ ДАН 10-13 часова
Zip Line
Радионице:
Реални Аикидо, Uechi ryu, Лук и стрела, Голф, Роњење, Самоодбрана за жене, Јога за одрасле
Ајрон спортски полигон и ''Чигра''
''Прва помоћ'' – радионица Црвеног крста
Локација: Aмфитеатар Културног центра
18 часова – Радионица и представа луткара Јована Царана
19 часова – Мини концерт дечијег хора ''Сањалице''

Организатори и покровитељи:
- Град Зрењанин

- Културни центар Зрењанина

Спонзори:
- Трговински ланац ПерСу

- Штампарија и студио за графички дизајн „Дигинет“
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ЗРЕЊАНИН ЗОВЕ
- Фестивал алтернативног звука

- Субота, 13. август
- Амфитеатар Културног центра Зрењанина

Публика је  навикла  да се у току градске манифестације „Дани пива“ већ деценију уназад у
Културном центру Зрењанина  организује и Фестивал алтернативног звука „Зрењанин зове“.
Ове године на једнодневном фестивалу наступају следећи бендови: Restore, Madresi , Неке фаце
и  Vizelj.  Фестивал се одржава у Амфитеатру Културног центра. Наступи почињу у 22 сата.
Улаз је бесплатан.

Организатор: 
Културни центар Зрењанина

Покровитељ: 
Град Зрењанин

Пријатељи фестивала:
Трговински ланац „ПерСу“
Компанија Дијамант ДОО

Више о фестивалу можете погледати на:
https://kczr.org/zrenjanin-zove-festival-alternativnog-zvuka/

У току

ИЗЛОЖБА МИЛАНЕ ЛАНЕ ПАУНОВИЋ РАЈШИЋ
„ФОТОГРАФИЈА – ЗАУСТАВЉЕНИ ПЕРФОРМАНС“

Изложба радова Милане Лане Пауновић Рајшић, добитнице прве награде прошлогодишњег ликовног
конкурса "30X30", (који расписује Културни центар Зрењанина у сарадњи са аутором пројекта мр
Милутином Мићићем),  под  називом „Фотографија  – заустављени перформанс“   до 16.  августа
отворена је  у Малом салону зрењанинског Народног музеј. На изложби су заступљене фотографије
из различитих периода ауторкиног стваралаштва настале од 2008 – 2022. године. Милана Лана
Пауновић Рајшић свој уметнички израз ствара користећи комбиноване технике, фотографију, body
art,  body paint,  фотомонтажу, пројекције и скулптуре.  На свакој фотографији постоји неки вид
ауторкине интервенције. На изложби се представљају радови из три ауторкина циклуса. Како се
наводи једна од важних одлика Миланиног стваралаштва је моћ трансфортмације мотива кроз
време, структуру и медијску реализацију...  Милана Пауновић до сада је имала 14 самосталних и
учествовала је на преко 70 групних изложби у земљи и иностранству.
 
-  У  наставку погледајте  видео  прилог,  краћи разговор са  Миланом Ланом Пауновић о  њеним
радовима и  утисцима о  конкурсу  као  и  разговор са  Милутином Мићићем –  аутором пројекта
„30X30“.
 
https://www.youtube.com/watch?v=z4T28bcHW4M
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О ауторки
-          Краћи биографски запис

Милана Лана Пауновић, мултимедијална уметница, рођена је у Београду 1976. године. Дипломирала је на
сликарском одсеку у класи професора Моме Антоновића на АЛУ, у Београду 2022. Чланица је УЛУС-а и
УЛУПУДС-а. Живи и ствара у Београду.
 
 

Организатори изложбе
-          Изложбу  организује  Културни  центар  Зрењанина  у  сарадњи  са  Народним  музејом
Зрењанин.

У току
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ДАНИЈЕЛЕ САВИЧИЋ

„ДЕТИЊСТВО КРОЗ МОЈЕ ОЧИ“
До 9. августа у салону Културног центра

-  Изложба  фотографија  под  називом  "Детињство  кроз  моје  очи"  ауторке  Данијеле  Савичић,
отворена је до 9. августа у изложбеном салону Културног центра Зрењанина. „Ово је Данијелина
прва  самостална  изложба,  која  је  замишљена  као  ретроспектива  петогодишњег,  врло  богатог,
опуса наше суграђанке. Данијела се бави фотографијом већ дужи низ година али је овај период од
последњих  пет година  одабран  као  период  у  којем  су  настале  управо  оне  фотографије  које  су
дефинисале и које најбоље презентују стил и правац у фотографији којим се ова ауторка бави. У
питању су фотографије које за тему углавном имају децу и породицу са нешто наглашеним "ретро"
стилом  и  интересантним,  веома  креативним  сценографијама.  Наглашена  креативност  сцене,
композиције, колорит и способност да 'извуче' максимум из малих модела карактеришу изложбу. С
обзиром на тему представљених фотографија претпостављам да ће се публика врло лако 'пронаћи'
и да ће свако моћи да изложене радове сагледа и доживи из неког свог личног угла, било да је то
сећање на сопствено детињство, осврт на децу из своје околине или пак на било које детињство и
дете.»  -  навео  је  Александар  Жарков  из  зрењанинског  фото  клуба  ЦД13.  Изложбу  чини  111
фотографија мањег формата  и шест фотографија великог формата....
 
- Изложба се организује у оквиру програма визелних уметности Културног центра Зрењанина.

Шта је о својој изложби рекла Данијела Савичић можете погледати у видео прилогу:
https://www.youtube.com/watch?v=5vXSH2lroCA
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Нова поставка
ИЗЛОЖБА

„ЗНАМЕНИТИ СРБИ  ДАЛМАЦИЈЕ“
-          Културни центар Зрењанина

-          Од 12. до 23. августа 
 

Изложба фотографија „Знаменити Срби Далмације“ аутора Милорада С. Кураице биће отворена  у
петак,  12.  августа у  19 часова у  изложбеном салону Културног  центра Зрењанина.  Изложба је
посвећена знаменитим Србима који су пореклом из Далмације. Овај  својеврсни омаж обухватио је
105  великана  који  су  на  свој  начин  допринели  стварању  културног  идентитета  и  културне
баштине у области науке и културе, свог  дипломатског, књижевног, публицистичког, академског,
уметничког  или  спортског  рада.  Анализирањем  већег  временског  распона  од  пар  векова
систематизована целина  даје увид у широк оквир деловања и стваралачког рада великог броја људи
од Бранко Жежељ (20.  век), грађевинског инжењера, конструктора, иноватор и академика, Петра
Трифуновића,  познатог шахисте (20.  век),  једног од најзначајнијих политичара из 19.  века Саве
Бјелановића, Руђера Бошковића чувеног дубровачког астронома, математичара, физичара, песника
и дипломате из 18.  века, правника, историчара и публицисте Бошка Деснице (19/20. век), песника
Ивана  Гундулића  (16/17.  век),  писца  Јована  Радуловића  (20.  век),  Луја  Војновића  (19/20.  век),
правника, адвоката, дипломате, Марина Држића драматурга, песника и писца (16. век), писца Симе
Матавуља (19/20. век), архимандрита Герасима Зелића (18/19. век), епског јунака Вука Мандушића
(17.  век),  вајара  и  академика  Томе  Росандића  (19/20.  век),  глумица  Аленке  Ранчић  и  Олге
Спиридоновић  (20.  век)  до  Цвијете  Зузорић,  племкиње и  песникиње које  је  живела  крајем  16.  и
почетком  17.  века,  само  су  нека  од  имена  која  идентификујемо  и  памтимо  због  значајне
заовштавштине а упоредо везујемо  и за далматинско порекло.
 
Изложбу  организује  Завичајно  удружење  „Далмација“  из  Суботице  у  сарадњи  са  Културним
центром Зрењанина.
 
Изложба је отворена у периоду од 12. до 23. августа сваког дана од 8 до 20 часова.

 
     БЕРЗА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА

- Културни центар Зрењанина
Недеља, 14. август

У недељу,  14. августа од 10 до 14 часова на платоу  Културног  центра Зрењанина  биће одржана
БЕРЗА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА (продаја, замена, куповина). Информације: 061/2952592.
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МАНИФЕСТАЦИЈА БАНАТСКА БАЈКА – ЛЕТО У ГРАДСКОЈ БАШТИ
Локација: Жупанијски парк (Градска башта)

У зрењанинској  Градској  башти  у  току  је   манифестација  «Банатска  бајка  –  лето  у  градској
башти“. Забавни и уметнички програми за све генерације одржавају се до 28. августа уз паузу у току
трајања градске манифестације «Дани пива» У току „Дана пива“ одиграће се две позоришне представе
и одржати једно поетско вече.  Више о томе можете прочитати у најави под називом «Културни
центар Зрењанина на Данима пива» или на сајту  www.kczr  .org   

- У настваку  погледајте  распоред  програма  „Банатке  бајке“  која  овог  месеца  улази  у  своју
завршницу.

Распоред програма «Банатске бајке»  од 15. до 18. августа

Понедељак, 15. август - 20 часова - Наступ музичара Драгољуба Грбића из Александрова

Уторак, 16. август -  20 часова -  представљање мале пиваре  „Црна корњача“ из Београда уз наступ дуа
„ Hand Made “

Среда, 17. август  - 19 часова – наступ женског хора Femina Vox  из Суботице

21 сат - представа Великог театра из Јагодине «Хапшење са предумишљајем»

Четвртак, 18. август -  Програм за децу

18 часова – радионица групе «Совице мудрице» 

19 часова представа  Великог театра из Јагодине «Играјмо се позоришта»

21 сат -  Пројекција филма за децу

- Улаз на програме манифестације «Банатска бајка» је слободан.
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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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