ODABRALI SMO ZA VAS…
Dragi Zagrepčani, drage Zagrepčanke,pred vama je još
jedan saže tjedni pregled iz bogate kulturne ponude u
našem gradu.
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HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gospodin Ibrahim i cvjetovi Kurana - Éric-Emmanuel
Schmi
Pariz 60-ih godina. Dvanaestogodišnji židovski dječak Momo
sprijateljuje se s arapskim trgovcem prehrambenih proizvoda
iz ulice Bleue kako bi pobjegao od obitelji bez ljubavi. Ali nije
sve kako se čini: gospodin Ibrahim nije Arap, ulica Bleue
(Plava) nije plava, a običan život nije tako običan… Nježna i
smiješna priča o otvorenom klincu i arapskom trgovcu iz
njegove ulice. Kako pobjeći od samoće, prokletstva nesreće?
Kako se nauči smija ? Tekst koji je obišao svijet od svojeg
objavljivanja 2001. godine. Objavljen je u 50 zemalja,
postavljen u kazalištu mnogo puta na brojnim jezicima,
obrađivan u višim razredima osnovne i u srednjim školama.
Predstava je na rasporedu u četvrtak, 18. ožujka u 19.30 sa .
Više informacija na poveznici ovdje.

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
Koncert u sklopu Plavog ciklusa
Zagrebačka ﬁlharmonija održat će koncert u sklopu Plavog
ciklusa. Koncert će se održa u petak, 19. ožujka u Tvornici
kulture s početkom u 19.30 sa . Tomislav Fačini, dirigent.
Dubravka Šeparović Mušović, mezzosopran.
Više informacija na poveznici ovdje.

SURADNJA
Predstave kazališta "Gavella" u KUC-u travno
Kazalištu "Gavella" u ožujku, travnju i svibnju dom će posta
KUC Travno, u ulici Božidara Magovca 17, gdje ćemo igra naše
predstave "Zagreb 2020", "Cigla", "Kiklop" i "Hotel Zagorje.
Ulaznice za sve predstave se mogu kupi na blagajni kazališta
"Gavella", Frankopanska 10, od 10 do 13 sa , te od 16 do 19
sa ; te na blagajni KUC-a Travno, na dan izvedbe – dva sata
prije početka predstave.
Više informacija na poveznici ovdje.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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KAZALIŠTE ŽAR PTICA
Predstava Pustolovine baruna Münchausena
"Zamislite...jednog pustolova. Oplovio je sve znane i neznane
zemlje, ukro o divlje zvijeri, upoznao Svemir i Zemlju uzduž,
poprijeko, iznutra, ovako, onako i naopako. Možete li zamisli
takvog čovjeka? Možete? A sad, zamislite da je njegov brod...
ma, ne, samo malo. Ovako: zamislite da je on jedan obični tata
i zove se vrlo obično, recimo... Marko. Dok radi, dok čis , kuha
i posprema, on mašta. Je l' i vi to često radite? Maštate dok
radite nešto sasvim obično? Da?!" U ovu pustolovinu, kako
nam je opisuje autorica drama zacije Dunja Fajdić - povest će
nas naš barun - Marko Hergešić. "Ukrcavanje" na plovidbu
predstave Pustolovine baruna Münchausena službeno
počinje u srijedu 17. ožujka u 19 sa .
Više informacija na poveznici ovdje.

UMJETNOST ISPRED UMJETNIČKOG PAVILJONA
Izložba kipara Tihomira Ma jevića
Zbog oštećenja nastalih u potresu iz Umjetničkog paviljona
odlučili su izložbe održava na platou ispred ulaza u Paviljon.
Tijekom godine održat će če ri izložbe, a prva koja se može
razgleda do 25. travnja je izložba, osječkog kipara srednje
generacije Tihomira Ma jevića.
Više informacija na poveznici ovdje.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
Izložba Bojan Mrđenović "Priroda, kemija i društvo"
U fotografskom radu "Priroda, kemija i društvo" Bojan
Mrđenović promatra i prikazuje "kruženje tvari u prirodi".
Pritom, uz biokemijske, u obzir uzima i društvene, ekonomske
i ekološke faktore. Izložba pra različite međusobno
isprepletene fenomene koji su uvjetovani djelovanjem
kemijske industrije u jednom malom gradu - Ku ni. Izložba se
može razgleda do 21. ožujka.
Više o izložbi na poveznici ovdje.

MUZEJ GRADA ZAGREBA
Nova publikacija "Trnje – prostor i ljudi"
U sklopu projekta Zagrebački kvartovi, Muzej grada Zagreba
objavio je novu publikaciju, knjigu / katalog izložbe Trnje –
prostor i ljudi. Projekt je započeo 2009. godine. Teme
zastupljene na studijskoj izložbi Trnje - prostor i ljudi,
postavljenoj u Muzeju grada Zagreba 2018. godine, dodatno
smo istražili te ih objedinili u istoimenoj publikaciji.
Više informacija na poveznici ovdje.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
Online poetski recital Svena Adama Ewina uz Svjetski dan
poezije
Dok drugi bezuspješno tragaju za iden tetom Svena Adama
Ewina, Centar za kulturu Trešnjevka i Teatar na Trešnjevci
odlučili su s njime proslavi Svjetski dan poezije. Nije ga
potrebno poznava da bismo mogli uživa u njegovoj poeziji,
ona progovara sama i čis je užitak u čitanju i slušanju. Izbor
koji možete posluša u nedjelju, 21 ožujka izbor je samog
autora, koji vam zajedno s nama želi, da barem ovaj dan
dopus te srcu da vas vodi. S hove interpre ra ak. glumac
Robert Kurbaša. Poetski recital će bi objavljen na web,
YouTube i Facebook stranici Centra za kulturu Trešnjevka.
Više informacija na poveznici ovdje.

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Izložba "Uskrs 2021."
U Galeriji Vladimir Filakovac, Dubrava 51 a, otvara se 15.
ožujka u 19.00 sa izložba akademskog slikara Hrvoja Marka
Peruzovića pod nazivom "Uskrs 2021.". Izložba je otvorena do
8. travnja 2021., radnim danom od 10.00 do 20.00 sa . Ulaz je
slobodan. Otvorenje izložbe održat će se u skladu s
propisanim epidemiološkim mjerama.
Više informacija na poveznici ovdje.

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
Online izložba "Uskrsna pisanica"
Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad poziva sve
zainteresirane, bez obzira na dob, da se pridruže zajedničkom
kreiranju online izložbe "Uskrsna pisanica". Pisanicu možete
oslika , modelira ili naslika na papiru koristeći likovne
tehnike koje želite (tempere, bojice, kolaž…). Likovne radove
fotograﬁrajte i pošaljite na mail adresu: vedran@czkiosusedgrad.hr ili ivana@czkio-susedgrad.hr, a mi ćemo ih
objavi u našoj online galeriji na Facebook i web stranici
Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad.
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