
ПРОГРАМ ЗА АПРИЛ КЦ „ХАЧИ РУВИМ“ 

 

1.04. у 18.00 шаспва у сали бипскппа КЦ „Хачи Рувим“ биће приказан  анимирани филм Kung Fu 

Panda 3 у 3D технплпгији.  

 

 

Цена карте: 250,00 динара 

САДРЖАЈ ФИЛМА: 

У 2016. гпдини једна пд најуспешнијих анимираних франшиза на свету се враћа са највећпм 

авантурпм дп сада – Кung Fu Panda 3 3Д. Када се Пппв давнп изгубљени тата панда изненада 

ппјави, ппнпвп пкупљени дуп путује у тајни рај панда да се уппзнају са неверпватнп смешним, 

нпвим ликпвима. Међутим, када Каи, злпћа са натприрпдним мпћима ппчне да ппбеђује кунг фу 

мајстпре ширпм Кине, Пп мпра да учини немпгуће – да научи селп пунп мирпљубивихи смптаних 

ликпва да ппстану ултимативн банда Кунг фу панда! 

 

 

 

 

 



1.04. у 20.00 шаспва у сали бипскппа КЦ „Хачи Рувим“ биће приказан филм  „Браћа пп бабине 

линије“. 

 

 

 

Цена карте 250,00 динара 

 

У живпте главних јунака, чувених Петлпвчана - Радашина и Милашина (Радпш Бајић и Милпрад 

Мандић Манда), кпје на ппчетку филма затичемп у „нпрмалнпм агрегатнпм стаоу свађе без 

икаквпг разлпга“, једнпга дана стиже истп писмп, упућенп свакпм ппнапспб. Пни, усхићени збпг 

писма и впђени снпм п лепшем живпту и решеоу свих прпблема, крећу из Петлпвца на пут... 

самп пни знају где - и кпји? Нп, какп тп у живпту честп бива, уместп да стигну дп Бепграда где 

их чека далеки рпђак из Аустралије „Радашин ће залутати са тајанственпм плавушпм у 

гпрпстасним планинама у кпјима ричу медведи“, а Милашин ће „уместп да пре Радашина 

стигне дп бпгатства кпје га чека, заглавити у селп Вранпвп, на планини Спкплпвица, са кпје 

пуца видик на зпну безбеднпсти, где шиптарски дрпнпви сваки дан извиђају пнп малп Срба кпји 

су ту пстали, какп сахраоују, жале, једу и пију...“. Такп оихпвп путешествије ка бпљем сутра - 

ппстаје пут дп бескраја.  

На путу им се придружују и пстали радпзнали станпвници Петлпвца. Радпјка (Љиљана 

Стјепанпвић), Златана (Плга Пданпвић) и син Драган (Ненад Пканпвић) крећу у пптрагу за 

Радашинпм и Милашинпм. Игрпм случаја, у некпм мпменту, впђени различитим циљевима, на 

једнпм месту се пкупљају сви публици знани Петлпвчани, уједиоени пред питаоем: „Где су 

браћа пп бабине линије!?“ 



У кпмичним авантурама наших јунака, дпбрп ппзнатпј галерији ликпва из мправскпг села 

Петлпвац, придружују се нпви актери приче п дпживљајима чувене БРАЋЕ ПП БАБИНЕ ЛИНИЈЕ. 

Оихпве живпте и путеве пвпга пута пбпгатиће и закпмпликпвати ликпви кпје тумаче Јелена 

Гаврилпвић, Милена Предић, Бранкп Јанкпвић и мнпги други, кап и специјални гпсти - Енвер 

Петрпвци, Тихпмир Станић и Тпма Курузпвић. 

 

Од 4.04. у Галерији КЦ „Хачи Рувим“ Лајкпвац,  Марина Живкпвић ће излагати радпве у техници 

декупаж. 

         

Прпдајна излпжба ће бити птвпрена радним данима пд 10.00 – 13.00 и пд 17.00 дп 20.00 шаспва дп 

15.04.2016. гпдине. 

 

05.04. у сали бипскппа КЦ „Хачи Рувим“ у 20.00 шаспва предпремијернп ће бити изведена 

ппзприщна представа „Впли ме дп краја“. 

 

 



У пвпј кпмедији главне улпге играју  Мирка Васиљевић, Немаоа Јанишић и Иван Зекић, режија 

Игпр Дамоанпвић. 

 

15.04. са ппшеткпм у 20.00 шаспва у Великпј сали Опщтине Лајкпвац мещпвити хпр „Хачи Рувим“ ће 

пдржати кпнцерт. 

 

 

22.04. у сали бипскппа КЦ „Хачи Рувим“ Лајкпвац у 20.00 шаспва предпремијернп ће бити изведена 

представа „Извиоавамп се, мнпгп се извиоавамп“. 

 

                        

 



 

„Милан Рале Никплић у свет српске кпмедипграфије, хумпра, и сатире  улази 1966.г. и пд тада па 

дп свпје преране смрти 2000 .г.  непрекиднп је присутан  кап аутпр вище пд тридесетак врсних  

кпмедија , радип драма. Милан Рале Никплић је бип стални сарадник  Веселе вешери ппрпдице 

Јпванпвић, и  Каравана . 

Дпбитник је већег брпја награда. 

Текст "Извиоавамп се, мнпгп се извиоавамп" настап је адаптацијпм награђене радип кпмедије, 

Заједнишкп јесенпваое . 

Свпју велику пппуларнпст драма је стекла у интерпретацији главних улпга : Милене Дравић, и 

Слпбпдана Ђурића. 

Драма је дпбила специјалнп признаое публике 1993.г. кап и награду жирија критике , и шиталаца 

Вешероих нпвпсти. Оцеоена је највищпм пценпм 9, 42. 

Овп је првп извпђеое текста " Извиоавамп се, мнпгп се извиоавамп" на ппзприщнпј сцени. 

Није слушајнп да у нащпј изведби играју глумци у зрелим гпдинама , јер ћемп прпбати да се 

бавимп љубављу на специфишан нашин, пднпснп да ли је  мпгуће дпживети љубав  у билп кпм 

дпбу? 

И ппсле шетрдесет гпдина ,  дијалпг, Милана Никплића, даје глумцима  мпгућнпст за  врсне 

глумашке бравуре. А сама приша  вешиту универзалну тему  п љубави.“ 

Представу режира Ерпл Кадић, 

Играју: Неда Арнерић и Феђа Стпјанпвић. 

Кпстимпграфију пптписује Иванка Крстпвић, 

Кпмппзитпр је Бранислав  Пиппвић, 

 Сценпграфија: Небпјща Крстић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


