
 

Центар за културу Лазаревац
www.czklazarevac.rs
телефон: 8123-344
радно време билетарнице: 
радним данима 9-12 и 18-20 часова
викендом сат времена пре почетка програма

            ПРОГРАМ 
            новембар  2017.*Организатор програма

 задржава права на измене

Сценски прогр ам 
 
 
2 . новем бар  у 11.00  и 13.00  часова -  В елика сала Центра за културу  
 
Позоришна представа за дец у „Пепељуга“, п озориште „Бошко Буха“ , Београд  
Аутор: И гор Бојовић  
Режија: И ва Милошевић 
 
15. новембар  у 20.00  часова -  В елика сала Центра за  културу  
 
Поводом 125 година од рођењ а српског нобеловца Иве Андрића  
Поетски кабаре „Иво Андрић“ 
Глумци Н ародног позори шта из Београда: Вјера Мујов ић и Александар С рећковић – 
К убура,  Раде Ради војевић - композитор 
 
28. новембар  у  20.00  часова -  В елика сала Центра за  културу  
 
Позоришна представа „Савршен крој“ -  Звездара театар , Београд  
Аутор: В ладими р Ђ урђ евић  
Улоге: Драган П етровић Пеле и Слободан Бода Нин ковић 

Ликовни програм 
 
Новембар  2017. године - Модерна галерија Центра за културу 
 
Креативне радионице „Сценски реквизити“, аутора Душана Рајшића (термини по 
договору са основним школама, вапитачима ПУ „Ракила Котаров Вука“ , васпитачима 
Дневног боравка за децу и младе ометене у развоју и Удружења „Хипократ“). 

6. новембар у 19.00 часова –Галерија „Савременици“, Центар за културу  
 
Отварање изложбе позоришног плаката „ ПлакАрт“, Јована Тарбука, Музеј Народног 
позоришта, Београд 

9. новембар у 19.00 часова –Модерна галерија Центра за културу  
 
Отварање изложбе цртежа Ђурђе Сивачки 11. новембар у 12.00 часова –Модерна галерија Центра за културу  

 
Дечја археолошко едукативна радионица „Тражи, па ћеш наћи, чувај, па ћеш знати“, 
ауторке Даринке Станојевић 

23. новембар у 19.00 часова –Модерна галерија Центра за културу  
 
Отварање изложбе радова Милице Панић 

25. новембар у 12.00 часова –Модерна галерија Центра за културу 
 
Едукативно креативна радионица „Кустосологија. Циклус: уметнички детективи“, 
ауторке Даринке Станојевић 



Музички програм 
 
24. новембар у 20.00 часова -  Велика сала Центра за културу  
 
Концерт Александре Радовић - „cARstvo“ 
 
Поред популарних хитова са први три самостална албума Александре Радовић, публика 
ће по први пут имати прилику да чује и нове песме са њеног тек објављеног, четвртог 
студијског албума „cARstvo“. 

Филмски програм 
 
Француски филмски караван. Циклус: „Удахни живот“ 

 
13 – 16. новембар у 18.00 часова –Модерна галерија Центра за културу 
 
Понедељак, 13. новембар  у 18 часова- „Полина живи за плес“, (Француска, 2016, 108’) 
(драма- фикција) 
 
Уторак, 14. новембар  у 18 часова- „Тамара“, (Француска, 2016, 120’) (комедија) 
 
Среда, 15. новембар  у 18 часова- „Видети свет“, (Француска, 2016, 102’) (драма) 
 
Четвртак, 16. новембар  у 18 часова- „Положи матуру певајући“, (Француска, 2013, 82’)  

14. новембар у 12.15 часова -  Велика сала Центра за културу  
 
Историјски документарни филм „Краљевски топ - историја српске круне“, 
сценаристе Драгана Марковића и редитеља Велимира Стојановића. 
 
 
Репертоар биоскопа пратите на нашој  
Веб страници - www.czklazarevac.rs  
Фејсбук страници - www.facebook.com/czklazarevac/ 


