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ПРОГРАМ

МАНИФЕСТАЦИЈЕ „БАНАТСКА БАЈКА –
ЛЕТО У ГРАДСКОЈ БАШТИ“
од 20. јуна до 02. јула

УТОРАК: 20. јун у 20 часова - Винска прича – „Шта је то култура вина?“. Винар
Шандор Шомођи наставља причу о винима и винској култури, а овог уторка говори на
тему дегустације вина.
СРЕДА: 21. јун у 20 часова – МУЛТИМЕДИЈАЛНО ВЕЧЕ:
- Пројекција филма „Природњачки камп Бело Блато“, представљање регионалног
центра за таленте,
- ЕуроВелоПарк – бициклистичке туре и
- Банатски културни караван – песник и музичар Драгутин Зечевић из Зрењанина
ЧЕТВРТАК: 22. јун у 18 часова – ДЕЧИЈИ ПРОГРАМ:
- плесни центар Зрењанин
- представа „Фразе за кућне мазе“, Велики театар из Јагодине
ПЕТАК: 23. јун у 20 часова – наступ ученика Музичке школе „Јосиф Маринковић“.
СУБОТА: 24. јун у 20 часова – презентација Бање Русанда.
НЕДЕЉА: 25. јун у 20 часова - презентација насељеног места Чента
ПОНЕДЕЉАК: 26. јун у 20 часова – Промоција књиге Драгиње Драге Миловић „Све је
љубав“
УТОРАК: 27. јун у 19 часова – Градски дечији хор Културног центра, диригент Сенка
Милосављевић
у 20 часова – Винска прича
СРЕДА: 28. јун у 20 часова – МУЛТИМЕДИЈАЛНО ВЕЧЕ
- пројекција филма „Бегејска петља - Језеро 3“
- ЕуроВелоПарк – бициклистичке туре и
- Банатски културни караван – песник Драган Сакић из Лазарева
ЧЕТВРТАК: 29. јун у 18 часова

- Креативна радионица „Мали генијалци“ (радионицу води: Отилија Бухекер Илић)
- Наступ групе Yasserstain – већ шест година ова млада екипа из Новог Сада креира
забаву, духовите скечеве, музичке нумере и бави се генерацијским темама на свом
YouTube каналу. Генерални спонзор наступа је Фанта.
- Школа спорта „Чигра“ припрема програм у ком ће тренери Тамара Симић, Жељко
Ивановић, Александар Вујиновић и Владимир Мајкић на један разигран и весео начин
тренирати са децом.
ПЕТАК: 30. јун у 20 часова – наступ ученика Музичке школе „Јосиф Маринковић“.
СУБОТА: 01. јул у 20 часова – презентација насељених места Лазарево и Златица.
НЕДЕЉА: 02. јул у 20 часова - презентација насељеног места Клек.
Напомена:
У случају лошег времена програми ће бити пребачени у простор Културног центра
Зрењанина.
Информације о програму можете погледати на сајтовима Туристичке организације,
Културног центра, Града Зрењанина, на ФБ страницама, ФБ страници Банатска бајка –
лето у градској башти, на страници и каналу IPMedia 023 и на паноима и плакатима у
центру града и у насељеним местима.

