ODABRALI SMO ZA VAS…
Dragi Zagrepčani, drage Zagrepčanke, pred vama je još
jedan saže tjedni pregled iz bogate kulturne ponude u
našem gradu.

Zagreb
živi

kulturu

LISINSKI ATRIUM
Predstava "Tesla – prilagođavanje anđela"
Lisinski Atrium ugos o je jedinstvenu kazališnu poslas cu
pod nazivom "Tesla – prilagođavanje anđela" u izvedbi
izvrsnog glumačkog dvojca koji čine Vladimir Posavec Tušek i
Momčilo Otašević. Nakon dvije izvedbe zagrebačka publika
imat će prilike pogleda još jednu 15. lipnja, na otvorenoj
pozornici Lisinskog. Napetu priču o zadnjem satu života
Nikole Tesle režirao je Vladimir Posavec Tušek, kazališni,
televizijski i ﬁlmski glumac koji je u bogatoj glumačkoj karijeri
dosada ostvario preko 70 uloga.
Više informacija na poveznici ovdje.

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE "KOMEDIJA"
Glazbene večeri za kraj sezone
Primičemo se kraju ove izazovne kazališne sezone. Od
srijede, 9. lipnja očekuju nas glazbene večeri Valovi Dunava u
izvođenju Orkestra Kazališta Komedija te solista Sandre
Bagarić i Đanija S paničeva, pod ravnanjem maestra
Krešimira Ba nića. Koncer su na rasporedu u 9., 10., 11.,
12., 25. i 26. lipnja, a ulaznice za sve izvedbe su u prodaji na
pla ormi ulaznice.hr i na blagajnama Komedije u Oktogonu i
na Kaptolu.
Više informacija na poveznici ovdje.

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH
Kazališna sezona se bliži kraju, ne propus te posljednje
izvedbe
Kratko je ostalo do kraja kazališne sezone, a još mnogo toga
za pogleda . U idućem tjednu, od 9. do 12. lipnja na
programu su dobro poznata i omiljena predstava Mladež bez
Boga te Cement, prelijepa priča o ljubavi u doba revolucije.
Više informacija na poveznici ovdje.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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GAVELLA U TRAVNOM
Predstava "Kako je počeo rat na mom otoku"
"Kako je počeo rat na mom otoku", ﬁlm Vinka Brešana, nastao
1996. po scenariju Ive i Vinka Brešana, svojevrsna je
prekretnica u hrvatskom ﬁlmu '90-ih – spojivši rat, odnosno
njegov početak, kao temu sa žanrom komedije, "Otok" je uspio
progovori o onome što smo tada proživljavali na humoris čan
način, prikupivši, dotad se činilo nevjerojatnih, 342 suće
gledatelja. A sada će "Otok" oživje i u kazalištu, u koprodukciji
dvaju teatara - GDK "Gavella" i HNK u Šibeniku, kroz adaptaciju
scenarija dramaturginje Željke Udovičić Pleš na te u režiji
Dražena Ferenčine. Predstava je u Kulturnom centru Travno na
rasporedu u srijedu, 9. i četvrtak, 10. lipnja u 19. 30 sa .
Više na poveznici ovdje.
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
Izložba "Umjetnost slavonskog plemstva - vrhunska djela
europske baš ne"
Na izložbi "Umjetnost slavonskog plemstva - vrhunska djela
europske baš ne" upoznajte Doru Pejačević i njezinu obitelj kroz
portrete, biste, notne zapise, a izložen je čak i klavir marke
Blüthner na kojem je Dora počela svira , a kasnije i sklada svoja
djela. Uz bogat izložbeni program, nudimo i brojne popratne
sadržaje, poput likovnih radionica, predavanja i koncerata. U
lipnju se nadamo sve sunčanijim i toplijim danima, kako bismo
mogli uživa u najljepšem pogledu na grad - na BAŠ NAŠ
fes valu koji će se na Platou Gradec održa od 8. do 27. lipnja.
Više informacija na poveznici ovdje.

ETNOGRAFSKI MUZEJ
Novi projekt "Igračke - dje njstvo zauvijek"
Novi projekt Etnografskog muzeja obuhva t će 11 izložbi, a
središnja istoimena izložba na eduka van, djeci privlačan i
prilagođen način približi će tradicijske, umjetničke i
tvorničke dječje igračke nastale u Hrvatskoj od 19. stoljeća do
danas, kao i od uglednih hrvatskih umjetnika koji su radili za
poznate strane naručitelje i muzeje.
Više na poveznici ovdje.

CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA
Pripovjedno poslijepodne s likovnom radionicom "Tajne
morskih dubina"
Povodom obilježavanja Svjetskog dana mora i oceana Centar
za kulturu i ﬁlm Augusta Cesarca i Knjižnica Kajfešov brijeg
organiziraju pripovjedno poslijepodne s likovnom
radionicom "Tajne morskih dubina". Bajke kazuje Jasna Held,
profesionalna pripovjedačica narodnih bajki, a voditeljica
likovne radionice je Jurana Linarić Mihalić, prof. Program će
se u Knjižnici Kajfešov brijeg, Ulica grada Gualda Tadina 4,
održa u utorak, 8. lipnja u 18 sa . Ulaz je slobodan. Zbog
epidemioloških mjera broj sudionika je ograničen. Obavezna
prijava na email adresu radionice@centarcesarec.hr.
Više informacija na poveznici ovdje.
*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Predstave i koncert u sklopu Dana Dubrave
Započeli su 17. Dani Dubrave u sklopu kojih u petak 11. 6.
2021. u predvorju Kulturnog centra gostuje Vla Vla Vlajland
cabaret Teatra Moruzgva. Predstava počinje u 21 sat. U
subotu u 12 sa izvodi se lutkarska predstava za djecu Doktor
za živo njice Teatra Gavran, a u nedjelju 13. 6. 2021. u
predvorju Kulturnog centra održat će se koncert "Sve dođe
na svoje" na kojem će se izvodi pjesme iz TV serije Dnevnik
velikog Perice redatelja Vinka Brešana, a pjesme izvodi Dino
Antonić acous c trio (vokal Dino Antonić, klavijature Luka
Žužić, kontrabas Zvonimir Šestak). Koncert počinje u 21 sat.
Ulaz na događanja je slobodan uz ulaznicu (u podjeli u
Kulturnom centru od 7. lipnja 2021.)
Detaljne informacije o svim događanjima možete pronaći na
ns-dubrava.hr

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB
Akcija "Šareno dvorište"
Cilj akcije "Šareno dvorište" je povezivanje civilnog društva,
poduzetništva i turizma kroz kulturnu ponudu Centra za
kulturu. U subotu, 5. lipnja u 18 sa u Centru za kulturu se
otvara mul medijska izložba "U potrazi za srećom" uz
popratni glazbeni program koji donose Elizabeth Zacero,
Vasyl Ros, Anja Grabovac i Jan Jakovljev, a nastavlja se u
dvorištu Hotela Sundial u 20 sa . U srijedu 9. lipnja u 19 sa
na terasi Centra za kulturu Novi Zagreb družimo se uz
pripovijedanje za djecu i odrasle "Pričom te zovem" - Sreća u
izvedbi Margarete Peršić.
Više informacija na poveznici ovdje.

CENTAR MLADIH RIBNJAK
Radionice stop animacije za djecu
U sklopu projekta "Klik na Ribnjak: Reci mi animacijom"
Centar mladih Ribnjak organizira besplatne radionice stop
animacije za djecu od 7 do 12 godina. Jednodnevne radionice
održat će se u srijedu, 9. lipnja i u četvrtak, 10. lipnja 2021.
godine od 10 do 13 sa ispred Centra mladih Ribnjak. Cilj je
djeci pruži znanje o izradi animiranog ﬁlma i umjetnos
pokreta te pridonije razvoju strpljivos , mašte, motorike,
snalažljivos , krea vnos i interak vnos u procesu
zajedničkog stvaranja s drugima. Zbog ograničenog broja
polaznika obavezne su prijave i predbilježbe putem e-pošte
na adresu: lada.vlainic@cmr.hr
Više informacija na poveznici ovdje.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa

