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Извештај о раду Центрa за културу Младеновац у 2010. години

јануар
субота 16. јануар од 16.30 – 18.30 часова у просторијама Центра за културу – почела је са радом
Школа цртања и сликања за узраст старији од 14 година. Школа ће трајати три месеца сваке
суботе и недеље. Радионицу води академски сликар Душица Пејић.
четвртак 18. јануар у 19 часова у галерији „Фоаје“ – отварање изложбе „Исконски хлеб“
Љиљане Стевановић из Младеновца. Било је изложено више од десет врсти хлебова, коре,
резанци... На отварању је певао хор Благовести, солиста Милан Панић и као гост вечери говорио
је Златко Тодоровић који је промовисао свој лунарни календар.
петак 22. јануар у 19 часова у галерији „Фоаје“ – промоција поеме „Анахронике“ Ненада
Глишића из Крагујевца. Књига је објављена у издању Алме из Београда, 2009. године. Ненад
Глишић је објављивао збирке поезије (Домовино ти си као цироза јетре, Химнне камиказа,
Цветови Хирошиме), збирку приповедака Лица и ситуације, роман Све о псовачу. Ради у СКЦ
Крагујевац и један је од уредника часописа Липар.
понедељак 25. јануар од 18 часова у сали биоскопа – свечана Светосавска академија ученика
ОШ „Момчило Живојиновић“ из Младеновца.
уторак 26. јануар од 17.30 часова у сали биоскопа – свечана Светосавска академија ученика ОШ
„Свети Сава“ из Младеновца.
четвртак 28. јануар од 19 часова у галерији „Фоаје“ – отварање изложбе слика „Измаглице у
души“ аутора Милинка Ристовића из села Драганићи код Рашке. Милинко Ристовић је
дугогодишњи ликовни педагог, а данас је слободни уметник који се бави сликарством и
теоретским радом. Учесник је многих Ликовних колонија. За сликарство и цртеж освојио је
неколико награда. Писао је текстове о многим нашим сликарима. Самосталне изложбе је имао у
Рашкој, Смедереву, Косовској Митровици, Пријепољу, Котору...
четвртак 28. јануар од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „А кад брак није лак“.
У јануару су наставиле са радом Ликовна радионица, Радионица за израду накита и Радионица
креативног писања.

фебруар
понедељак-уторак 1-2. фебруар од 19 часова у сали биоскопа – играни филма „Паранормална
активност“
среда-петак 3-5. фебруар од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Последња екскурзија“

субота 6. фебруар у 11 часова у сали биоскопа – балетска представа за децу „Снежна краљица“,
школе руског балета „Пируета“ из Београда коју води Ирина Бакоч. Представа је организована у
сарадњи са организацијом Српско-руског јединства из Младеновца.
понедељак-среда 8-10. фебруар у сали биоскопа од 19 часова – играни филм „2012“
четвртак-петак 11-12. фебруар у сали биоскопа од 19 часова – цртани филм „Планета 51“
понедељак 15. фебруар у 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа „Певај брате“,
продукција FaVi. Глумци: Андрија Милошевић, Милан Калинић и Милан Васић.
уторак 16. фебруар од 17 часова у галерији „Фоаје“ – концерт на хармоници Павела Фењука из
Кијева, Украјина. Павел Фењук је рођен у Кијеву, 1964. године, дипломирао на Кијевском
конзерваторијуму (1983-90), постдипломске студије завршио у класи проф. Н. Давидова
(1990-92). Ради као солиста Асоцијације националне филхармоније (1990-95), као виши професор
од 1992, у статусу професора Националне музичке академије, одељења за народне инструменте од
1995, носилац титуле Почасног уметника Украјине (1994).
среда 17. фебруар у сали биоскопа од 19 часова – играни филм „Компликовано је“
четвртак-петак 18-19. фебруар у сали биоскопа од 19 часова – цртани филм „Падаће ћуфте“
понедељак 22. фебруар у сали биоскопа од 11.15 часова – позоришна представа за децу „Чаробна
Књига“. Представа је организована за ученика ОШ „Момчило Живојиновић“.
понедељак -уторак 22-23. фебруар у сали биоскопа од 19 часова – играни филм „Аватар“
среда-четвртак 23-24. фебруар у сали биоскопа од 19 часова – играни фил „Матори џукци“
среда 24. фебруар од 19 часова у галерији „Фоаје“ – промоција романа Јелисавете Даниловић
„Кад љубав изгуби господара“. Роман је објављен у издању ауторке 2009. године. На промоцији је
говорила и наша песникиња Милица Јефтимијевић Лилић, а наступио је и Омладински хор.
четвртак 25. фебруар у сали биоскопа од 12 часова – позоришна представа за децу „Чаробна
Књига“. Представа је организована за ученика ОШ „Свети Сава“.
четвртак 25. фебруар од 19 часова у галерији „Фоаје“ – отварање изложбе слика „Унутрашњи
кишобрани“ Ане Ђорђевић из Аранђеловца. Студије започете у Београду завршила је у Шпанији
на Факултету Ликових уметности “Alonso Cano”. Изложбу је отворио сликар Миодраг Зубац из
Аранђеловца.
петак 26. фебруар од 19 часова у галерији „Фоаје“ – концерт на гитари Зорана Анића. Професор
је на Музичкој академији у Сарајеву и музичкој школи Вучковић, основач и директор Gitar open
фестивала у Суботици. Поред избиљне бави се и алтернативном музиком. поред богате
солистичке каријере остварио је и плодну каријеру као камерни музичар наступајући у разним
камерним саставима са домаћим и иностраним музичарима.
У фебруару су наставиле са радом Ликована радионица, Радионица креативног писања,
Радионица за израду накита, Школа цртања и сликања, а почела је са радом и Иконописачка
радионица.

март

петак 5. март од 19.30 часова у галерији „Фоаје“ – отварање изложбе слика „Сликарке
Младеновца“ и радова насталих на Радионици за израду накита. Биле је изложено 48 радова
младеновачких сликарки аматерки које су се окупиле поводом Дана жена.
петак и субота 5-6. фебруар у 19 часова у сали биоскопа – годишњи концерти КУД-а Јанко Катић
из Младеновца.
понедељак 8. март у сали биоскопа од 18 часова – приредба ученика ОШ „Свети Сава“ поводом
обележавања Дана жена.
среда 10. март у сали биоскопа од 20 часова – позоришна представа „Брачни кабаре“.
четвртак 11. март у галерији Фоаје од 19 часова – отварање изложбе фотографија „Време
светлости“, монаха Гаврила Гардаша о манастиру Павловац.
понедељак-уторак 15-16. март у сали биоскопа од 19 часова – играни филм „Сумрак сага – млад
месец“.
уторак 16. март у галерији Фоаје од 20 часова – промоција едиције „Првенац“ СКЦ-а из
Крагујевца. Поводом дана поезије организована је промоција три ѕбирке поезије младих аутора:
Ане Митрашиновић, Дамира Недића и Александра Миланковића. О њиховим збиркама говорили
су Миљурко Вукадиновић и Ненад Глишић.
среда 17. март у сали биоскопа од 10 часова – општинска смотра рецитатора за ученике свих
основних и средњих школа са територије општине Младеновац.
петак 19. март у сали биоскопа од 20 часова – концерт полазника школе за рок музику
MastreBlaster Студија из Београда. После завршеног почетног течаја сви полазници су заједно са
професорима и полазницима из Београда организовали концерт да покажу шта су научили.
субота 20. март од 19 часова у галерији „Фоаје“ – поводом обележавања године Федерика
Фелинија у сарадњи са Југословенском кинотеком организована је пројекција његовог филма
„Кловнови“. Пројекцији је присуствовала и председница италијанског културног центра у
Београду Марија Маца.
уторак 23. март од 19 часова у галерији „Фоаје“ – отварање изложбе слика академске сликарке
Душице Пејић из Младеновца. Душица Пејић је дипломирала на ФЛУ у Новом Саду, а
специјализирала на ФЛУ у Београду. Изложбу је отворио мр Владимир Манић.
четвртак-петак 25-26. март од 18 часова у сали биоскопа – приредбе ученика ОШ „Момчило
Живојиновић“ поводом Дана школе.
недеља 28. март од 12 часова у сали биоскопа – Духовна академија поводом црквеног празника
Цвети и Другог српског устанка под покровитељством општине Младеновац и у организацији
Друштва српско-руског јединства.
понедељак-уторак 29-30. март од 19 часова у сали биоскопа – цртани филм „Принцеза и жабац“.
среда 31. март од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа „Како смо волели друга
Тита“ у режији Милоша Јагодића, у извођењу позоришта „Бата Булић“ из Петровца на Млави.
У марту су наставиле са радом Ликована радионица, Школа цртања и сликања и Иконописачка
радионица.

април
четвртак 1. април у сали биоскопа од 19 часова – концерт ученика и наставника ОМШ „Стеван
Христић“ из Младеновца.
уторак-среда 6-7. април – од 19 часова у сали биоскопа – цртани филм „Артур и Малтазарова
освета“
четвртак 15. април у сали биоскопа од 19 часова – поводом обележавања „Дана Београда“ –
концерт пијанисткиње Бранке Парлић из Новог Сада. На програму су била дела Е. Сатија и Ф.
Гласа.
петак 16. април у сали биоскопа од 20 часова – поводом обележавања „Дана Београда“ – концерт
групе „Cotton Pickers“ из Младеновца
субота 17. март – од 12 часова у галерији „Фоаје“ и галерији „Ликум“ – поводом обележавања
„Дана Београда“ – изложба дечијих радова и радова одраслих насталих на Ликовној радионици и
Школи цртања и сликања које су водиле Тања Михајловић, Сандра Тагић и Душица Пејић у току
2009/2010. године.
субота 17. март – од 19 часова у свечаној сали општине Младеновац „Елесе Инглис“ поводом
обележавања „Дана Београда“ – промоција збирке поезије Ристе Василевског „Време, гласови“.
Песник је добитник повеље „Карађорђе“ за 2008. годину, а збирка му је штамана као део награде.
О поезији Ристе Василевског говорили су Никола Костадиновић и Душан Стојковић.
недеља 18. април – од 11 часова у сали биоскопа – поводом обележавања „Дана Београда“ –
бесплатна пројекција цртаног филма „Мачак у чизмама“
среда 21. април – од 10.30, 12 и 13.30 часова у сали биоскопа – концерт ученика Музичке школе
„Стеван Христић“ из Младеновца за ученике основних школа поводом уписа у музичку школу.
среда-четвртак 21-21. април од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Вукодлак“.
петак 23. април у 19 часова у сали биоскопа – Смотра фолклора двадесет Културно-уметничких
друштава из региона у организацији КУД-а Јанко Катић из Младеновца.
субота 24. април од 19.30 часова у сали биоскопа – Први омладински музички фестивал „У
сусрет пролећу“, под покровитељством општине Младеновац и у организацији Живадинке Панић
која води Омладински хор. Наступио је хор и више од двадесет солиста, ученика средњих школа и
студената.
понедељак-среда 26-28. април од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Алиса у земљи
чуда“.
уторак 27. април од 19 часова у галерији „Ликум“ – отварање изложбе скулптура академског
вајара Бранка Милановића из Врњачке бање. Бранко је завршио Факултет примењених уметности
у Београду 2009. године.
четвртак 29. април од 19.30 часова у галерији „Фоаје“ – вече поезије „Звездани тренуци поезије“

– Славољуб Димитријевић ће рецитовати песме најпознатијих светских и наших песника и
понеку своју песму, уз пратњу гитаре.
У априлу су наставиле са радом Ликовна радионица, Школа цртања и сликања и Иконописачка
радионица.

мај
уторак-четвртак 4-6. мај – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм “Затворено острво”.
среда 5. мај – од 12.30 часова у сали биоскопа – позоришна представа “Лајање на звезде”.
Представу је спремила драмска секција ученика Гимназије у Младеновцу.
среда 12. мај – од 17 часова у галерији Фоаје – изложба радова ученика Техничке школе из
Младеновца на смеру дизајнер модне одеће.
петак 14. мај – у Малој галерији од 19 часова – отварање изложбе фотографија Милорада
Ђокића “Саће”. Милорад Ђокић је дипломирани филмски редитељ и дипломирани филолог, на
докторским интердисциплинарним студијама вишемедијске уметности на Универзитету
уметности у Београду. Бави се и филмском, ликовном и књижевном критиком.
петак 14. мај – у галерији Фоаје од 19.30 часова – промоција романа “Затвореник”, Ивана Јовића
из Београда. На промоцији је, поред аутора говорио и Милорад Ђокић, дипломирани филмски
редитељ и филолог.
среда 19. мај – у сали биоскопа од 9 часова – Меморијални турнир “Аца Панић”. Такмичење
основних музичких школа – пијанисти.
петак 21. мај – од 20 часова у сали биоскопа – премијера позоришне представе “Чорба од
канаринца”, продукција Центра за културу Младеновац. Режија: Мирјана Карановић, улоге: Сања
Петровић и Михаило Mаксимовић.
субота 22. мај – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа “Ми деца са станице ЗОО”,
у организацији Центра за борбу против наркоманије Београд.
уторак 25. мај – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика “Цигле”, академског
сликара Владимира Манића из Младеновца. Завршио је Академију примењених уметности у
Београду и специјалистичке студије конзервације у Фиренци. Члан је удружења ликовних
уметности Шведске Краљевске Академије, члан Америчког института за конзервацију. Радио је
као предавач на Тринити колеџу. У Америци је осликао 23 цркве, бавио се дизајном,
рестаурацијом и конзервацијом. Последњих година се све више окреће сликарству. Излагао је
махом по иностранству, у Америци, Шведској, Македонији, Хрватској, Немачкој... Ово му је
педесета самостална изложба.
уторак 25. мај – од 20 часова у сали биоскопа – Прва смотра младеновачких хорова на којој су
учествовали: мали хор Музичке школе, хор Центра за културу, два хора из основне школе
“Момчило Живојиновић”, црквени хор “Благовести”.
среда 26 мај – од 11 часова у сали биоскопа – квиз за ученике ОШ “Момчило Живојиновић”.
четвртак 27. мај – од 11 и од 12 часова – позоришна представа за децу “Причалова прича”,
позоришта из Суботице.
субота 29. мај – од 19 часова – позоришна представа “Лајање на звезде”. Представу је спремила

драмска секција ученика Гимназије у Младеновцу
У мају су наставиле са радом Ликовна радионица, Школа цртања и сликања и Иконописачка
радионица.

јун
уторак 1. јун – од 18 часова у сали Основне музичке школе „Стеван Христић“ – концерт Луиша
Андрадеа из Португалије на виолончелу, и Ким Сеонг-Хуа из Северне Кореје, пратња на клавиру.
среда 2. јун – од 19 часова у галерији „Фоаје“ – књижевни портрети Владимира Јовићевића Јова –
познатог афористичара, поводом његове најновије књиге „Знакови поред кревете“, и Раше
Попова, нашег познатог књижевника и новинара.
петак 4. јун – од 17 и 18 часова – приредба ученика ОШ „Свети Сава“ из Младеновца за ђаке
прваке и њихове родитеље поводом уписа у школу.
субота 5. јун – од 20 часова у сали биоскопа – прва реприза позоришне представе “Чорба од
канаринца”, продукција Центра за културу Младеновац. Режија: Мирјана Карановић, улоге: Сања
Петровић и Михаило Максимовић.
петак 11. јун – од 18 часова у галерији „Фоаје“ – отварање изложбе слика академске сликарке
Станке Тодоровић из Београда. Станка Тодоровић је члан УЛУС-а и Графичког колектива од 1973.
године. Учествовала је на бројним значајним међународним изложбама и скоро свим значајним
традиционалним изложбама у земљи (Октобарски салон, УЛУС-ове изложбе...). Присутна је на
скоро свим манифестацијама хуманитарног карактера, нарочито за обнову споменика културе.
Добитница је и бројних награда.
субота 12. јун – од 17 часова у сали биоскопа – позоришна представа “Арлекино“, школе глуме
коју организује и води глумица Сања Петровић из Младеновца.
понедељак 14. јун – од 19 у сали биоскопа – наступ и приредба плесне школе „Stand up“ из
Младеновца.
петак 18. јун – од 18 часова у сали биоскопа – концерт основне музичке школе „Стеван Христић“
из Младеновца поводом краја године, додела књижица и диплома са такмичења најбољим
ученицима.
петак 24. јун – од 20 часова – отварање Музичког фестивала Светске музике – наступ норвешке
групе „Бенгало“ и Васила Хаџиманова. Бенгало (на ромском дивљи, ђаволски) je оркестар чије је
седиште у Trondheim у Норвешкој. Традиционална ромска музика са Балкана је специјалитет и
инспирација овог бенда. Музичку позадину имају у џезу, року, класици и модерној музици.
Стварају аутентичан звук који представља нешто сасвим ново на музичкој сцени и у самој
музичкој форми овог специфичног оркестра. Чланови оркестра: Anne Fossen – вокал, Joван
Павловић – хармоника, Christian Haug – гитара, Mattis Kleppen – ел. Бас, Marcus Lewin – бубњеви.
понедељак 28. јун – од 18 часова у сали биоскопа – приредба Техничке школе из Младеновца
поводом завршетка школске године.
У јуну је наставила са радом Иконописачка радионица, а под покровитељством Секретаријата за
спорт и омладину 24. јуна почела је са радом радионица „Рециклирам, сликам, стварам и уживам“
као део програма за омладину током летњег распуста. Радионицу воде Сандра Тагић и Биљана
Живковић

јули
недеља 25. јул – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа „Соња“ драмске радионице
при библиотеци „Деспот Стефан Лазаревић“.
понедељак 26. јул – од 20 часова у галерији „Фоаје“ – отварање изложбе слика ранијих радова
учесника Ликовне колоније Младеновац 2010. Овогодишњи учесници су: Ана Ђорђевић, Милош
Милетић, Ива Недељков, Вељко Марковић, Милена Виторовић, Павле Максимовић, Марија
Гајић-Цвјетићанин, Зоран Фила и Дејан Манделц. Изложбу је отворио Председник савета
Ликовне колоније др Владимир Манић.
понедељак 26. јул – од 20 часова у галерији „Фоаје“ – музички програм на отварању Ликовне
колоније – музички састав „Интермецо“.
понедељак 26. јул – од 20.30 часова у Малој галерији Ликум – отварање изложбе гравура
Љубивоја Лазића који је дипломирао на Факултету примењених уметности, одсек графика.
уторак 27. јул – од 12 часова у сали биоскопа – играни филм за децу „Алвин и веверице 2“.
среда 28. јул – од 18 часова у башти иза Центра за културу – изложба радова насталих на
креативној радионици „Рециклирам, сликам, стварам и уживам“.
среда 28. јул – од 20 часова у свечаној сали општине Младеновац – промоција књиге Жарка
Требјешанина „Фројдово завештање“.
субота 31. јул – од 20 часова у галерији „Фоајеа“ – отварање изложбе радова насталих на
Ликовној колонији Младеновац 2010.
субота 31. јул – од 20 часова у галерији „Фоајеа“ – музички програм на затварању Ликовне
колоније – Раде Соро – хармоника.
У јулу је наставила са радом Иконописачка радионица, и радионица „Рециклирам, сликам,
стварам и уживам“ као део програма за омладину током летњег распуста.

август
недеља 1. август – од 19 часова у свечаној сали општине Младеновац – промоција „Чрте и резе“
Андреја Јелића Мариокова. О књизи су говорили Никола Костадиновић, уредник издања, и
Душан Стојковић, књижевни критичар.
понедељак 2. август – од 18 часова у сали биоскопа – Свечана академија поводом Дана општине
Младеновац.
понедељак 2. август – од 19 часова у башти иза Центра за културу – модна ревија ученика
Техничке школе уз музички програм у коме је наступио Омладински хор.
недеља 15. август – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна игра светла и сенки „Она се буди“,
у режији Војина Васовића. Представу су реализовала деца из Младеновца.
субота 28. август – од 19 часова у галерији „Фоајеа“ – отварање изложбе радова Јована
Радичевића „Моји пријатељи и ја“ поводом обележавања дана удружења Младеновчана.

уторак 31. август – од 19 часова у галерији „Фоајеа“ – отварање изложбе слика и колажа
академске сликарке Оливере Мићић из Шапца. Ауторка завршава специјалистичке студије на
Академији ликовних уметности у Београду.
У августу је наставила са радом Иконописачка радионица.

септембар
понедељак-среда 6-8. септембaр – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Секс и град“.
субота 11. и недеља 12. септембар – од 16 до 21 у галерији Фоаје и башти иза Центра за културу
– продајна изложба накита, лампи и других уникатно прављених ствари за ширу употребу у
организацији стваралаца из Младеновца.
уторак 14. септембар – од 19 часова – у галерији Фоаје – Трибина о културном наслеђу у
туристичкој понуди Младеновца, у сарадњи са Туристичком организацијом Младеновца – гости:
Фиданка Јелача, директор Туристичке организације, Велибор Катић, музеј Младеновца, Боро
Шобот, публициста.
четвртак 16. септембар – у галерији Фоаје од 19 часова – панорама нордијског филма – у
сарадњи са Балканкулт фондацијом.
петак 17. септембар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика уметничке групе
Арт инфекција из Београда – групу чини неколико младих уметника који су до сада радили бројне
мурале, колаже, дигиталне пројекције, инсталације у циљу приближавања уметности свим
слојевима друштва.
субота 18. септембар – од 17 часова у сали биоскопа – Други фестивал Ромског фолклора.
Учествовали су културно-уметничка друштва из Пирота, Крушевца, Србобрана и Бора, а домаћин
је културно-уметничко друштво „Романо ило“ из Младеновца.
понедељак-уторак 27-28. септембра – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Страва у
улици брестова“.
петак 30. септембра – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Невине лажи“.

октобар
петак 1. октобар – од 19 часова у сали биоскопа – у сусрет позоришном фестивалу – позоришна
представа „Соња“, режија Јасмина Чабрило.
субота 2. октобар – од 18 часова у сали биоскопа – позоришна представа најмлађе групе
Позоришта младих – „Колачи за рођендан“ и „Љубавне чаролије“, режија Бранислав Срећковић.
субота 2. октобар – од 19,30 часова у сали биоскопа – промоција књиге „Мирко Бабић увек и
свуда“, ауторке Драгане Бошковић. На промоцији су учествовали поред ауторке и Мирко Бабић,
драмски уметник, Владимир Арсић, драматург, Драган Јаковљевић, издавач и директор
Књажевско-српског театра.
недеља 3. октобар – од 20 часова у сали биоскопа – невербална представа старије групе Школе
глуме „Она се буди“, режија Војин Васовић.
среда 6. октобар – од 17 часова свечаној сали: Театротека – ДВД пројекција – Драгослав

Михаиловић, „Кад су цветале тикве“.
среда 6. октобар – од 19,30 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе фотографија Музеја
позоришне уметности „Меша Селимовић у позоришту“.
среда 6. октобар – од 17 часова – свечано отварање Позоришног фестивала „Театар у једном
дејству“
– наступ Соње Калајић на тестери
– говор Жељка Хубача, селектора и уемтничког директора фестивала и Дејан Чокића,
потпредседника градске општине Младеновац
– позоришна представа: Ивор Мартинић „Драма о Мирјани и овима око ње“, режија Ива
Милошевић, Југословенско драмско позориште
четвртак 7. октобар – од 11 часова у холу градске општине Младеновац – отварање изложбе
дечијих радова са конкурса на тему „Мама и тата су на послу“ и додела награда награђеним
ученицима.
четвртак 7. октобар – од 12 и 13,30 часова у сали биоскопа – представа за децу Ж. Станковић
Жорж „Цар Влаја и аждаја“, режија Зоран Карајић, Шабачко позориште.
четвртак 7. октобар – од 17 часова у свечаној сали: Театротека – ДВД пројекција – Душан
Ковачевић „Балкански шпијун“.
четвртак 7. октобар – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа: „Догађај у стану бр.
2“, аутора и редитеља Никите Миливојевића, Шабачко позориште.
петак 8. октобар – од 12 часова у сали биоскопа – представа за децу аутора и редитеља Саше
Латиновића „Црно јагње“, Пулс театар, Лазаревац.
петак 8. октобар – од 17 часова у свечаној сали: Театротека – ДВД пројекција – Александар
Поповић „Бела кафа“.
петак 8. октобар – од 21.30 часова у сали биоскопа – позоришна представа: Б. Димитријевић, Б.
Лијешевић „Чекаоница“, режија Б. Лијешевић, Атеље 212
субота 9. октобар – од 12 часова у сали биоскопа – представа за децу Иване Димић „Змајовини
пангалози“, режија Бобан Скерлић, позориште „Бошко Буха“, дечија сцена
субота 9. октобар – од 19 часова у сали биоскопа – представа за децу „Гускалица“, ауторски
пројекат Јована Царана, Луткарска сцена Народног позоришта „Тоша Јовановић“, Зрењанин
недеља 10. октобар – од 20 часова на сцени – позоришна представа: Ђорђе Милосављевић „Игра
у тами“, режија Југ Радивојевић, позориште „Бошко Буха“, вечерња сцена
понедељак 11. октобар – од 17 часова у свечаној сали: Театротека – ДВД пројекција – Душан
Ковачевић „Професионалац“
понедељак 11. октобар – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа: Бранислав Нушић
„Покојник“, режија Егон Савин, Народно позориште, Београд
уторак 12. октобар – од 14 часова у сали биоскопа – представа за децу „Моцарт“, режија Зоран
Лозанчић, Крушевачко позориште

уторак 12. октобар – од 17 часова у свечаној сали: Театротека – ДВД пројекција – Радослав
Павловић „Мала“
уторак 12. октобар – од 20 часова у сали биоскопа – позоришна представа: Марин Држић „Дундо
Мароје“, режија Кокан Младеновић, Крушевачко позориште
понедељак-уторак 18-19. октобра – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Принц од
Персије“
среда 20. октобар – у галерији Фоаје од 19 часова – промоција антологије српске поезије
„Несебичан музеј“, аутора Мирослава Лукића. О антологији су поред аутора говорили и Никола
Костадиновић, уредник Шумадијских метафора и Душан Стојковић књижевник и критичар.
Стихове су читали ученици гимназије: Јана Живанчевић и Владан Јешић.
петак 22. октобар – од 14-19 часова на сцени – креативна радионица „Креативност за понети“ –
Путовати необузданим сликама 2, за децу од 11-14 година у сарадњи са ОШ „Свети Сава“ из
Младеновца. Наставак прошлогодишње сарадње са пројектом Креативност за понети.
субота 23. октобар – од 10-14 часова у галерији Фоаје – Ликовна радионица за децу од 4-14
година. Радионицу воде Сандра Тагић (узраст од 7-14) и Тања Михајловић (узраст од 4-7)
недеља 24. октобар – од 12,30-13,30 часова у галерији Фоаје – Ликовна радионица за децу од 4-7
година.
понедељак-уторак 25-26. октобар – од 19 часова у сали биоскопа – цртани филм „Шрек“
среда 27. октобар – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Последњи владар ветрова“
четвртак 28. октобар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика Миленка Буише,
академског сликара из Сомбора. 1981. године дипломирао Академију ликовних уметности у
Новом Саду, одсек вајарство у класи професора Јована Солдатовића. Запослен је као уредник
ликовних програма у Галерији КЦ „Лаза Костић“ у Сомбору. Учесник је многобројних ликовних
колонија. Добитник је неколико награда и признања. Самосталне изложбе: Сивац (1968), Ђаково
(1970), Сомбор (1978), Осијек (1986), Вуковар (1992), Тара-Бајина Башта (2007), Сомбор, Врбас,
Кула, Србобран, Апатин, Крагујевац.
субота 30. октобар – од 10-14 часова у галерији Фоаје – Ликовна радионица за децу од 4-14
година. Радионицу воде Сандра Тагић (узраст од 7-14) и Тања Михајловић (узраст од 4-7).
недеља 31. октобар – од 12,30-13,30 часова у галерији Фоаје – Ликовна радионица за децу од 4-7
година.

новембар
понедељак-уторак 1-2. новембар – од 19 часова у сали биоскопа – цртани филм „Прича о
играчкама“
четвртак 4. новембар – у 19.30 часова почела је са радом Радионица креативног писања коју
води Милорад Ђокић, дипломирани филолог, филмски редитељ, ликовни и филмски критичар.
недеља 7. новембар – од 20 часова – сала биоскопа – позоришна представа Е. Јонеско „Лекција“.
Гостовање аматерског позоришта из Македоније, Центар за културу Кучево. Представу је
режирао Анчело Илиевски, студент режије.

понедељак 8. новембар – од 12 часова – сала музичке школе – клавирски концерт пијанисте Вука
Јовановића, студента Факултета музичке уметности у Београду у класи Александра Седлара. Вук
Јовановић је победник на многим значајним међународним такмичењима и добитник награде
града Београда за 2004. годину. На програму су била дела В. А. Моцарта, Л. В. Бетовена и Ф.
Шопена.
четвртак 11. новембар – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Салт“
четвртак 11. новембар – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција збирке кратких хорор прича
„Слешер трејлер“, аутора Душана Цицваре. О књизи је, поред аутора, говорио и Зоран
Антонијевић, песник из Младеновца. Књига је добила прву награду часописа АРТ из Ваљева.
петак 12. новембар – од 18 часова у сали биоскопа – годишњи концерт КУД-а из Влашке.
петак 12. новембар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика аматерске
сликарке Ренате Такач из Русије. Уметница је имала неколико самосталних изложби на Кипру где
је до скоро живела. Њени радови се налазе у многим приватним колекцијама широм света. Од
2006. године живи у Србији и слика у свом атељеу на Трешњи. Изложбу је отворио Владимир
Манић, сликар из Младеновца.
понедељак 15. новембар – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Помрачење сага“.
среда 17. новембар – од 10-14 часова у сали биоскопа – три концерта ученика и наставника
Основне музичке школе „Стеван Христић“ за ученике основних школа из Младеновца
среда-четвртак 17-18. новембар – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Карате Кид“
субота 27. новембар – од 19 часова у сали биоскопа – годишњи концерт КУД-а „Јанко Катић“ из
Младеновца.
понедељак-уторак 29-30. новембар – од 19 часова у сали биоскопа играни филм „Притајено зло“
уторак 30. новембар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе „Светлости тиха“,
ауторки Марије Гаровић и Наташе Лалић. Изложени су радови више од тридесет учесника.
Изложене су иконе, мозаици, калиграфски радови, минијатуре, дуборези, накит... Изложба
представља својеврстан омаж византијској уметности. На отварању је наступио у хор ОШ
„Момчило Живојиновић“ под руководством Љиљане Миловић који је отпевао неколико
византијских духовних песама. Изложбу су отвориле ауторке и свештеник Драган Поповић из
Крагујевца.

децембар
среда 1. децембар – од 19 часова у галерији Фоаје – промоција издавачке куће „Звонећи кедри
Србије“. На промоцији су говорили Ранко Ласица, уредник издавачке куће и Зоја Беголи,
преводилац.
уторак-среда 7-8. децембар – од 19 часова у сали биоскопа – цртани филм „Грозни ја“
среда 8. децембар – од 17 часова – сала биоскопа – концерт руског Ансамбла „Губернија“
организован у сарадњи са општином Младеновац. Ансамбл изводи старе руске песме и неке
новије обраде популарних песама. На концерту је наступио и црквени хор „Благовести“.
уторак 14. децембар – од 19 часова у сали биоскопа – играни филм „Ђаво“

среда 15. децембар – од 19 часова у свечаној сали општине Младеновац – промоција романа
„Рингишпил“, ауторке Јелене Бачић Алимпић. О роману је говорила ауторка. Роман је објављен
2010. године у издању издавачке куће „Лагуна“.
среда 22. децембар – од 19 часова у галерији Фоаје – отварање изложбе слика академске сликарке
Тање Михаиловић из Младеновца. Тања је завршила школу за дизајн и дипломирала на
Факултету Примењених уметности, одсек зидно сликарство. Члан је УЛУС-а од 2004. године.
Излагала је на преко тридесет групних изложби, имала пет самосталних изложби, учествовала на
многим ликовним колонијама. Добитник је награде за цртеж на бијеналу студенског цртежа у
Београду 2001. године, и награде за слику на фестивалу ЈУ палета младих, у Врбасу 2003. године.
Изложбу је отворио Радиша Маринковић, ликовни критичар и педагог.
четвртак 23. децембар – од 10-18 часова – у сали биоскопа – пројекција 3Д едукативних
филмова о диносаорусима и космосу за децу све три основне школе у Младеновцу.
четвртак 23. децембар – од 19 часова – у сали биоскопа – играни филм „Мој крвави Дан
заљубљених“
петак 24. децембар – од 12 часова у сали биоскопа – Музички тобоган – такмичење основних
школа „Момчило Живојиновић“ и „Свети Сава“ у организацији музичке школе „Стеван Христић“
из Младеновца.
субота 25. децембар – од 20 часова у сали биоскопа – новогодишњи рокенрол концерт на коме су
наступиле младеновачке групе: ЕКГ, Cotton Pickers, Руке, СуперВајБ...
уторак 28. децембар – од 12 часова у галерији Фоаје – отварање новогодишње продајне изложбе
ручно рађених предмета чији су аутори са подручја општине Младеновац.
четвртак 30. децембар – у 17 часова у сали биоскопа – Новогодишња представа за децу
Александре Урошевић „Отмица Пахуљице“ са доделом пакетића.
У децембру су наставиле са радом Ликовна радионица за децу од 4-14 година и Радионица
креативног писања.

У 2010. години реализована су укупно 193 програма, а од тога:
Књижевно трибински програм – 15 (11)
Музички програм – 24 (5)
Ликовни програм – 27 (12)
Позоришни програм – 31 (3)
Радионице – 7 (4)
Филмски програм – 68 (2)
Приредбе и остало – 21
Од свих реализованих програма 37 програма је реализовано средствима града
Београда, Секретаријата за културу (бројеви у заградама).

У прилогу вам достављамо извештај о реализацији појединачних програма из сваке
области.

