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

MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA
Koncert etnoglazbe Rijeka - Back to the roots
- Nina Kraljić Trio
U sklopu 55. Međunarodne smotre folklora u srijedu, 14.
srpnja u atriju Galerije Klovićevih dvora s početkom u 21 sat
održat će se koncert Nine Kraljić. Nakon duljeg perioda
pjevačica će ponovo nastupi� uživo pred publikom i
predstavi� svoje novo umjetničko rađanje zbog kojeg je
odabrala i novo ime - Alkonost of Balkan. Nina je pripremila i
presjek etno i ﬁlmske glazbe, žanrova koji su joj oduvijek bili
nadraži, a posebno mjesto u programu zauzet će pjesma
Rijeka koja označava novi početak njenog stvaranja i
usmjerenje prema etno i ambijentalnoj glazbi pod
umjetničkim nazivom Alkonost of Balkan.
Više o programu na poveznici ovdje.

KONCERTI U KLOVIĆEVIM DVORIMA
40. Večeri na Griču
Ovo jubilarno izdanje Večeri na Griču podsje�t će nas na
značaj i važnost produkcije kvalitetne glazbene ponude te
ustrajnost koju svi zajedno pokazujemo u izazovima s kojima
se susrećemo. Programi ovih iznimnih koncerata obuhvaćaju
raznolik vokalni i instrumentalni glazbeni repertoar od rane
glazbe do glazbe 20. stoljeća te obećavaju vrhunski glazbeni
doživljaj. Koncer� se održavaju u Atrija Klovićevih dvora u
utorak, 13. srpnja kada će na klaviru nastupi� Andrey Gugnin
i 15. srpnja kada je na programu koncert Ansambla Dialogos.
Više o programu na poveznici ovdje.

MUZEJ GRADA ZAGREBA
Izložba “U životu i smr� - cr�ce iz zajedničkoga života
Bele i Miroslava Krleže”
Izložba “U životu i smr� - cr�ce iz zajedničkoga života Bele i
Miroslava Krleže” muzeološkim jezikom pokušava “zaviri�“ u
njihov privatni život iza zatvorenih vrata vile na zagrebačkom
Gvozdu, pokušava otkri� drugu, in�mnu stranu njihovih
druženja, putovanja, izleta... Izložba prikazuje njihov život
promatran kroz prizmu onoga što o njima znamo iz raznih
arhivskih izvora, memoarskih zapisa, znanstvenih radova i
novinskih članaka. Izložba se može razgleda� do 30. rujna.
Više o programu na poveznici ovdje.

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

HISTRIONSKO LJETO NA OPATOVINI
Predstava “Stoka sitnog zuba”
Na Ljetnoj pozornici Opatovina od 8. srpnja do 14. kolovoza
te od 17. kolovoza do 4. rujna gledatelji će moći gleda�
predstavu “Stoka sitnog zuba”. Junaci ove priče ljudi su koji
nas okružuju i koje svakodnevno susrećemo, ali ih autor
sup�lno stavlja pod svoju ironijsku, grotesknu i parodijsku
lupu. Priča je to o malograđanskoj, prigradskoj hrvatskoj
sredini. Pred histrionskim gledateljima otkrit će se galerija
zanimljivih karaktera iz gradića Horvatovca, predgrađa
hrvatske metropole.
Više o programu na poveznici ovdje.

FILMOVI U ART PARKU
Dokukino na ljetovanju
Dokukino KIC odlazi na ljetovanje i to u samo susjedstvo: Art
park. Od ponedjeljka 5. srpnja zagrebačka će publika u
osvježavajućem zelenilu parka Ribnjak moći uživa� u pregršt
vrhunskih dokumentarnih ostvarenja koja će nas odves� na
put oko svijeta, ali i u svemirska prostranstva. Ponajbolje s
godišnjeg kinorepertoara prikazivat će se ponedjeljkom s
početkom u 21:30, i to posve besplatno.
Više informacija na poveznici ovdje.

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Filmovi i predstave za djecu
U sklopu Ljeta u Dubravi u Narodnom sveučilištu Dubrava u
četvrtak 15. 7. u 19 sa� u maloj dvorani Kulturnog centra
prikazat će se dokumentarni ﬁlm Izbačeni. U srijedu 14. 7. na
vanjskoj pozornici Dječjeg kazališta Dubrava u Cerskoj 1
izvest će se predstava Gradski i seoski miš redateljice Ivane
Peroš. U subotu ujutro u Kulturnom centru održat će se
projekcija animiranog ﬁlma Putovanje jednog princa u 10
sa�, a nakon ﬁlma u 12 sa� počinje predstava Čudnovate
zgode baruna Münchausena Gradskog kazališta Sisak.
Ulaz na sva događanja je slobodan, a detaljne informacije
dostupne su na ns-dubrava.hr i na kazalistedubrava.hr
CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR
Ljetne igraonice za djecu
Ljetne igraonice pod nazivom Krea�vnost u pokretu održavat
će se svake subote i nedjelje u srpnju u 18:00 sa�. Stručna
voditeljica je nastavnica suvremenog plesa Plesnog studija
SAM-SA, Natalija Ser�ć, koja će polaznike mo�vira� na
određeni način kretanja, vježbe po određenom obrascu,
razgovor i priče te likovno oblikovanje obrasca kretanja. U
suradnji s Javnom ustanovom Maksimir program se realizira
na dječjem igralištu Parka Maksimir.
Više o programu na poveznici ovdje.
*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
Izložba Drugačiji i jednaki: Odlično / Predivno / Lijepo
Izložba Odlično / Predivno / Lijepo nastala je u sklopu
natječaja Ministarstva kulture za programe koji omogućuju
pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s
invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u
Republici Hrvatskoj. Cilj projekta Drugačiji i jednaki jest
prilagodba umjetničko eduka�vnih sadržaja kroz muzeološko
izložbeni program Muzeja suvremene umjetnos� prilagođen
osobama s intelektualnim oštećenjima. Izložba se može
razgleda� do 25. srpnja.
Više o programu na poveznici ovdje.

GALERIJA AMZ
Izložba fotograﬁja Bartula Pejkovića “Automorfoze”
U Galeriji AMZ, ulica Pavla Hatza 6, od srijede 7. srpnja 2021.
godine posje�telji mogu besplatno razgleda� izložbu
fotograﬁja Bartula Pejkovića “Automorfoze”. Radno vrijeme
Galerije AMZ za izložbu Automorfoze je od ponedjeljka do
subote od 15 do 21 sat, a izložba je otvorena do 14. srpnja.
Na izložbi su prikazane tri odvojene serije fotograﬁja Bartula
Pejkovića koje zajedno predstavljaju etape istraživanja �jela
započeto bilježenjem oslobađajućih trenutaka u kojima je
pokazivanje auten�čnih tjelesnih detalja postalo važnije od
sakrivanja is�h.
Više o programu na poveznici ovdje.

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
Prva međunarodna izložba karikatura - ZeGeBOOM!
Natječaj za prvu međunarodnu izložbu karikatura
ZeGeBOOM! je službeno završio. Prijavljeno je ukupno 154
autora iz 42 države kojima se ovim putem zahvaljujemo na
sjajnim i krea�vnim radovima. Dok žiri bira najbolje radove,
pozivamo i sve vas da sudjelujete u izboru! Glasanje je
otvoreno za javnost od 1.7. do 30.9.2021. Izložba radova će
se održa� u listopadu 2021. u Centru za kulturu Trešnjevka i
virtualno.
Više o programu na poveznici ovdje.

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

