Pregled iz kulturne ponude za razdoblje
od 23. 6. 2022. do 3. 7. 2022.

ZAGREB CLASSIC

Vrhunska klasika pod vedrim nebom
Zagreb Classic open air istinski je doživljaj za sve ljubitelje
klasične glazbe. Vrhunski svjetski i hrvatski glazbenici od 23.
do 29. lipnja za Zagrepčane i njihove goste izvode najbolje od
glazbene klasike i to na jedinstvenoj pozornici pod zvijezdama
na jednom od najljepših zagrebačkih trgova, Trgu kralja
Tomislava. Do kraja programa ljubitelji glazbenih poslastica
moći će uživati u izvedbama Zagrebačke filharmonije,
Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija te brojnih solista.
Koncerti počinju u 21 sat. Više informacija na poveznici ovdje.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Predstava za žive u doba izumiranja – Djeca
budućnosti protiv ekološke katastrofe
Premijera projekta Predstava za žive u doba izumiranja u režiji
Anice Tomić i produkciji Drame Hrvatskoga narodnog
kazališta u Zagrebu održat će se 26. lipnja u
multifunkcionalnom prostoru kluba Peti kupe na Trnjanskoj.
Predstava je dio EU projekta STAGES koji je financiran od
strane Europske komisije, a realizirat će se u deset europskih
partnerskih kazališta. STAGES (Sustainable Theatre Alliance
for a Green Environmental Shift) je nikad prije viđen kazališni
eksperiment koji na revolucionaran način uključuje kulturni
sektor u interakciju s konceptom održivosti. Hrvatska verzija
predstave jedinstvena je po tome što sudjeluju djeca.
Dramaturginja Jelena Kovačić u suradnji sa spisateljicom
Mirandom Rose Hall posebno je tekst prilagodila djeci.
Više informacija na poveznici ovdje.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
Ljetni kamp

Za kraj školske godine, prvi tjedan ljetnih praznika, Muzej
suvremene umjetnosti organizira edukativno-kreativan
program pod nazivom MSU LJETNI KAMP. Kamp je namijenjen
djeci od 6 do 12 godina, a održavat će se od utorka (28. lipnja)
do petka (1. srpnja) u terminu od 9 do 16 sati. Digitalni muzej
Micro-folie, crtani filmovi, aktualne izložbe u MSU, posjet
Zbirci Richter na Vrhovcu… sve to čeka male polaznike. Užina i
ručak su uključeni! Prijave do 25. 6.
Više informacija na poveznici ovdje.

KLOVIĆEVI DVORI
41. Večeri na Griču

Večeri na Griču, jedan od najstarijih zagrebačkih ljetnih
glazbenih festivala, i ove će godine tijekom srpnja
tradicionalno okupiti brojne ljubitelje glazbe u jednoj od
najljepših i najatraktivnijih lokacija Gornjega grada, atriju
Galerije Klovićevi dvori. Festival koji se 2022. godine održava
41. put najavljuje velika domaća i strana imena, prvenstveno
klasične, ali također jazz i etno glazbene scene čime dodatno
potvrđuje svoju poziciju na karti sličnih vodećih komornih
festivala u Europi. Tijekom devet koncertnih večeri očekuju
nas vrhunske izvedbe, ponajprije zagrebačkih glazbenika - što
je od samog osnutka festivala njegov zaštitni znak, ali i brojnih
drugih domaćih i inozemnih umjetnika, pri čemu će neki od
njih ovom prilikom ostvariti zanimljive međunarodne glazbene
suradnje. Više informacija na poveznici ovdje.

MANIFESTACIJA NA BUNDEKU

Bogat program 16. Festivala tolerancije
U sklopu filmskog programa 16. festivala tolerancije bit će
prikazan 41 filmski naslov u koprodukcijama iz čak 30 zemalja
svijeta. Okosnicu ovogodišnjeg programa čine filmovi koji su
nagrađeni na značajnim filmskim festivalima poput Karlovih
Vara, Cannesa, Sundancea, CPH:DOX-u, Clermont-Ferrand itd.,
a čak dva filma s programa nagrađena su Oscarima, Ljeto
soula (... ili kada se revolucija nije mogla prenositi) u kategoriji
dugometražnog dokumentarnog filma te Kraljica košarke u
kategoriji kratkometražnog dokumentarnog filma s kojim u
bloku s Lunanom koji je normiranim za Oscara otvaramo
festival. Ovogodišnji program održavat će se na čak četiri
lokacije, od 30. lipnja do 3. srpnja. Više informacija na
poveznici ovdje.

CENTAR MLADIH RIBNJAK

Program ljetnih školskih praznika
Centar mladih Ribnjak organizira program ljetnih školskih
praznika za djecu osnovnoškolske dobi koji se održava od 27.
lipnja do 15. srpnja 2022. godine svaki radni dan od 10 do 12 i
od 17 do 19 sati. Program sadrži 30 termina za 12 raznovrsnih
edukativnih i kreativnih radionica koje kreira 12 stručnih
voditelja. Sve radionice su besplatne. Detaljan raspored i više o
radionicama na poveznici ovdje.

KAZALIŠTE TREŠNJA

"Ljeto u trešnji" donosi bogat program za
djecu
Ovoga ljeta u Trešnji posjetitelje očekuju razne edukativne i
zabavne radionice, bogati program u posebno uređenom
dvorištu kazališta i hit predstava Ježeva kućica. Ljeto u Trešnji
održat će se od 25. do 29. lipnja 2022., a započet će
otvorenjem, u subotu 25.6. u 17 sati, izložbom dječjih akrilnih
radova Slikom recikliram, u organizaciji Zaklade Hrvatska za
djecu koja je provela ovaj ekološki-kreativni projekt na
potresom pogođenom području općine Topusko. Svakoga
dana u 18,30 sati na rasporedu je hit predstava Ježeva kućica, u
režiji Helene Petković, a nakon predstave, od 19,30 sati
posjetitelje očekuje zanimljiv program u ljetno uređenom
dvorištu kazališta Trešnja. Više informacija na poveznici ovdje.

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Ljeto u Dubravi

Narodno sveučilište Dubrava organizira Ljeto u Dubravi koje
počinje u ponedjeljak 27. lipnja i traje sve do rujna ove godine!
Za sve posjetitelje pripremili smo brojne programe koji
uključuju kino projekcije, kazališne predstave, koncerte,
predstavljanje knjiga, izložbe i brojne dječje radionice.
Detaljne informacije o svim događanjima možete pronaći na
linku. Dječje kazalište Dubrava i ove godine organizira
Kazališni kamp od 27. 6. do 15. 7. 2022.! Prijave su u tijeku, a sve
informacije možete pronaći na poveznici ovdje.

MUZEJSKO MEMORIJALNI CENTAR
DRAŽEN PETROVIĆ
Prvi put... Hrvatska!

Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović poziva
zainteresiranu publiku da dođe pogledati edukativnoinformativnu izložbu pod naslovom Prvi put… Hrvatska! Izložba
na osam plakata donosi priču o putu hrvatske košarkaške
reprezentacije do srebrne olimpijske medalje na Olimpijskim
igrama u Barceloni 1992. godine. Posjetite nas i saznajte protiv
koga su hrvatski košarkaši odigrali svoju prvu utakmicu, kako
je izboren plasman na Igre u Barceloni, najbitnije detalje iz
infarktne završnice olimpijskog polufinala te kako su Hrvati na
trenutak šokirali američki Dream Team u finalu Igara. Izložbu
je moguće razgledati u radno vrijeme muzeja, a ostaje
otvorena do kraja rujna 2022. godine. Više informacija na
poveznici ovdje.

