
Dragi Zagrepčani, drage Zagrepčanke,

pred vama je još jedan sažeti tjedni pregled iz bogate kulturne 
ponude u našem gradu.

ODABRALI SMO ZA VAS… Zagreb
živikulturu

GABI NOVAK NA LJETNOJ POZORNICI TUŠKANAC

Posljednju večer ovogodišnjeg filmsko-glazbenog programa 
Ljetnog kina Europa, u ponedjeljak 29. lipnja s početkom u 
21 sat na Ljetnoj pozornici Tuškanac, slijedi  'San filmske 
noći' u 'režiji' glazbene dive Gabi Novak, koja je od 
oslikavanja pozadina u svjetski priznatim klasicima Zagreb 
filma, preko metafizičkog glasa u H-8..., glumačke pojave u 
Ljubav i moda pa sve do u Berlinu nagrađenih Šavova, 
filmove u kojima se pojavljivala uzdizala do razine 
remek-djela. Ulaz je slobodan, a iako su online ulaznice za 
ovu ekskluzivnu večer planule u rekordnom roku, određeni 
broj ulaznica bit će na raspolaganju na sam dan održavanja 
koncerta, 29. lipnja na blagajni Ljetne pozornice Tuškanac od 
19 sati.
https://ljepotu.hr/program/gabi-novak-san-filmske-noci/

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
Dvije izvedbe za kraj programa Ljetne večeri HNK

Ljetne večeri HNK u Zagrebu završavaju izvedbama Baleta u 
predvečerje 25. lipnja u 19 sati te Europskim jazz šlagerima 
28. lipnja u 20 sati na pozornici ispred kazališne zgrade. 
Predstava Kafka na žalu po romanu Harukija Murakamija, u 
režiji Ivice Buljana i prema adaptaciji Franka Galatija, prva je 
nova produkcija zagrebačkoga HNK otkada je kazalište 
ponovno otvorilo svoja vrata poslije pandemije korona 
virusa. Pretpremijera Kafke na žalu održat će se 26. lipnja,  a 
termine  ostalih izvedbi i više informacija možete potražiti na 
www.hnk.hr



LJETO U MSU 2020
Koncert LADO Electro

Ljeto u MSU već je šest godina prepoznato kao 
najkvalitetnije i najpopularnije multimedijsko ljetno 
događanje ne samo u Zagrebu i Hrvatskoj, već po ocjeni 
kritičara i u ovom dijelu Europe, koje je do sada posjetilo 
preko 35 tisuća posjetitelja. Sedmo Ljeto u MSU otvara 
koncert LADO Electro, nevjerojatanim spojem modernog i 
tradicionalog. Koncert će se održati u subotu, 27. lipnja s 
početkom u 21.00 sat na platou kod tobogana Muzeja 
suvremene umjetnosti.
http://www.msu.hr/dogadanja/ljeto-u-msu-2020/458.html

ETNOGRAFSKI MUZEJ
Online program – Muzej s kauča!

Etnografski muzej nastavlja s online programom Muzej s 
kauča! U lipnju nastavljaju s pripovjedaonicama utorkom 
Priče s raznih strana, četvrtkom predstavljaju online zbirke, a 
subota je i dalje rezervirana za predmete s pričom.
Online program Muzej s kauča možete pratiti na mrežnoj 
stranici Muzeja: 
http://www.emz.hr/Edukacija/Muzej%20s%20kau%c4%8da 
Facebook stranica - 
https://www.facebook.com/etnografskimuzej/ 

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB
14. IVANJE U KUPINEČKOM KRALJEVCU

14. Jurjevo u Kupinečkom Kraljevcu donosi bogat program s 
jasnom zadaćom očuvanja narodnih običaja i zajednice u 
izazovnim vremenima. Manifestacija će ugostiti živuću 
legendu hrvatske tradicijske glazbe Dunju Knebl i Roka 
Margetu koji će žitelje i posjetitelje podučiti tradicijskoj 
glazbi u svojoj besplatnoj radionici. Dakako, čuvari tradicije 
su i poznati tamburaški sastav Ni 5, Ni 6 koji će nas provesti 
kroz glazbenu etno povijest Hrvatske prije i poslije središnjeg 
događaja manifestacije – paljenja ivanjskih krjesova.
https://czk-novi-zagreb.hr/



CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
SUSEDGRDSKA LJETNA PROMENADA 2020.

Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad organizira 
program Ljetna promenada u Gajnicama! Zaplešite, kreirajte 
i zabavite se na platou Centra za kulturu i obrazovanje 
Susedgrad od 15.6. do 10.7.2020. Svi programi su besplatni! 
https://www.czkio-susedgrad.hr/?tip=clanak&id=886

KAZALIŠTE TREŠNJA
Vikend u Trešnji uz hit predstavu Ivica i Marica

Već dobro poznatu bajku Ivica i Marica ne propustite u 
Trešnji u istoimenoj predstavi, koju je na zanimljiv način i uz 
mnoštvo obrata postavila redateljica Lea Anastazija Fleger, a 
na rasporedu je posljednji vikend u lipnju. Posjetitelji će 
moći uživati u predstavi i pritom se osjećati sigurno u Trešnji 
jer su osigurani svi uvjeti za doček publike prema 
preporukama HZJZ. Budući da je broj mjesta ograničen na 
70, požurite po svoje ulaznice na vrijeme. Predstava je na 
rasporedu 27. lipnja u 17 sati i 28. lipnja u 11 sati. 
https://www.kazaliste-tresnja.hr/predstave/ivica-i-marica/

TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
MUZEJ U MUZEJU

Tehnički muzej Nikola Tesla okupio je 7 zagrebačkih muzeja u 
prigodnom programu imena MUZEJI U MUZEJU. Svi zajedno 
pripremili su 23 kreativne i zanimljive radionice za publiku 
svih uzrasta koja će na njima moći sudjelovati besplatno u 
razdoblju od utorka, 23. lipnja do petka, 26. lipnja 2020., u 
vremenu između 10 i 14 sati. Doći i ostati može se po želji 
unutar 4 sata trajanja radionica jer su radionice osmišljene 
tako da se periodički ponavljaju. Nije potrebna prethodna 
najava ili rezervacija za sudjelovanje na radionicama. Uratke 
sa radionica sudionici će moći ponijeti sa sobom.
https://tmnt.hr/dogadjaj?id=126124



NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
OPROSTITE, JA SE ODMARAM!

Narodno sveučilište Dubrava u sklopu programa Oprostite, ja 
se odmaram organizira besplatne kazališne predstave i 
radionice za djecu u Dječjem kazalištu Dubrava, Cerska 1! 
Prije predstava, od 18 h, održavaju se kreativne radionice za 
djecu. Prva predstava Stoliću, prostri se! na rasporedu je u 
četvrtak, 25. lipnja u 19 sati.
https://www.facebook.com/kulturnicentardubrava/

14. FESTIVAL TOLERANCIJE NA JEZERU BUNDEK

Ovogodišnji 14. Festival Tolerancije otvara festivalsku sezonu 
uz sjajne filmove i zanimljiv popratni program, a održat će se 
od 28. lipnja do 4. srpnja na zagrebačkom Bundeku. Odlični 
filmovi, zanimljive i provokativne izložbe, društveno važna 
predavanja i edukativni programi, predstavljanja udruga i 
sjajni koncerti uz uvijek istu misiju – brigu za tolerantno, 
napredno, solidarno i potencijalima bogato društvo. 14. 
Festival Tolerancije, ove će se godine održati od 28. lipnja do 
4. srpnja na otvorenom, na zagrebačkom Bundeku, a ulaz na 
sve projekcije i popratne sadržaje je besplatan.
https://festivaloftolerance.com/zagreb


