
 

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 
          октобар  2016.*Организатор програма

 задржава права на измене

17. октобар у 20.00 часова -  Велика сала  Центра за културу 

Позоришна представа „Три сестре“, Позориште „Бора Станковић“, Врање

19. октобар у 11.00 и 12.00 часова -  Велика сала  Центра за културу 

Опере за децу „Јежева кућица“ и „Медведова женидба“, Удружење уметника „Visoko C“, Нови Сад  

26. октобар у 20.00 часова  -  Велика сала  Центра за културу 

Позоришна представа „Тако је морало бити“, Бранислав Нушић, у режији Егона Савина, 
Југословенско драмско позориште, Београд

Улоге: Предраг Ејдус, Бранка Петрић, Анита Манчић, Јелена Петровић, Небојша Дугалић, Михаило 
Јанкетић, Миодраг Радовановић, Радован Вујовић/Милош Анђеловић, Војин Ћетковић, Ана 
Симић/Јелена Ангеловски, Ана Станковић, Иван Пантовић.

Октобар - Модерна галерија Центра за културу
Креативне радионице „Совица Мигулица“ и „Ирвасологија и др Милош“, Душана Рајшића 
(термини у договору са ПУ „Ракила Котаров Вука“ и Дневним боравком за децу и младе ометене у развоју)
3. октобар у 19.00 часова –Галерија „Симонида“, Центар за културу
Изложба дечјих радова „Мали формат, мали уметници“, насталих на радионицама Душана Рајшића
5. октобар у 18.00 часова –Галерија „Симонида“, Центар за културу
Изложба дечјих радова насталих током радионице „Моја галерија“, ауторке Даринке Станојевић
6. октобар  у 10.30 часова –Модерна галерија Центра за културу
Дечја креативна радионица - презентација бојанке за децу „Уметничка жврљалица, Маринке Јовановић 
и Даринке Станојевић
11. октобар  у 19.00 часова –Модерна галерија Центра за културу
Отварање изложбе цртежа и скулптура Магдалене Павловић
15. октобар  у 12.00 часова –Модерна галерија Центра за културу
Едукативно креативна радионица историје уметности „Уметнички времеплов“, 
ауторке Даринке Станојевић за децу виших разреда основних школа
27. октобар  у 19.00 часова –Модерна галерија Центра за културу
Отварање заједничке изложбе радова Младена Лазаревића и Бојана Савића
29. октобар  у 12.00 часова –Модерна галерија Центра за културу
Едукативна археолошка радионица „Тражи, па ћеш наћи, чувај, па ћеш знати“, ауторке Даринке Станојевић, 
за ученике петог разреда основних школа



8. октобар у 15.00 часова -  Велика сала  Центра за културу 

„Од злата јабука“, Фестивал фолклора и дечјег стваралаштва, АНКТС „Колубарац“ 

13. октобар  у 19.00 часова –Галерија “Савременици“, Центар за културу

Концерт  „Mузички моменат“, у извођењу камерног триа „Amoroso”

14. октобар од 9.00 до 17.00 часова –Плато испред Рударске чесме

„Мој шпајз“- продајни базар домаћих производа

                           *********************

29. септембар – 9. октобар - Модерна галерија Центра за културу 

 „Фестивал страних култура. Дани Аустралије“

Програм:

29. септембар у 19.00 часова- отварање изложбе уметности Абориџина „Сточни пут Канинг“, Амбасаде Аустралије

1.октобар у 12.00 часова- дечја ликовна радионица „Кроз Аустралију“

5.октобар у 12.00 часова- јавни час о историји Аустралије, презентације ученика ОШ „Војислав Вока Савић“

 РЕВИЈА АУСТРАЛИЈСКОГ ФИЛМА

 30. септембар у 18.00 часова- Сафири, (АУС, 2012) 103'

 1.октобар у 18.00 часова - Црвени пас, (АУС/САД 2011) 92'

 3. октобар у 18.00 часова - Аустралија, (АУС/САД/ВБ 2008) 165'

 4. октобар у 18 часова - Џиндабајн, (АУС 2006) 123'

 5. октобар у 18.00 часова- Антена, (АУС 2000) 104'

 6. октобар у 18.00 часова - Црни балон, (АУС/ВБ 2008) 97'

 7. октобар у 18.00 часова - Ромулус, мој отац, (АУС 2007)104'

 8. октобар у 18.00 часова - Дечак сателит, (АУС 2012) 90'

10. октобар у 20.00 часова – Судија

14. и 15. октобар у 18.00 часова – Цртани филм  „Два ортака и јазавац“

19, 20. и 21. октобар у 20.00 часова – Међународни фестивал документарног филма 

BELDOCS 2016

19. октобар у 20.00 часова – Најбољи непријатељ

20. октобар у 20.00 часова – Како постати Златан

21. октобар у 20.00 часова – Изнад и испод

22. и 23. октобар – МОБИЛ 3Д ФИЛМОВИ 


