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Stand up кабаре Миодрага Стошића „НАСМЕЈ СЕ, ПОКАЖИ ЗУБЕ“  

02.04.2018. године у 20:00h,  велика сала Оштине Лајковац 

„Насмеј се, покажи зубе“ је вече stand up комедије и шаљивог рокенрола, ауторског 

карактера. Све материјале потписује Миодраг Стошић, хумориста, радио водитењ и писац, 

а перформанс изводи уз помоћ својих пријатења. 

Овај наступ тематски покрива феномене модерног времена у којем наше друштво 

покушава да живи и обрађује их на шањив начин. Прича се о томе како функционишемо у 

свету друштвених мрежа у свету где лакше одемо на месец него код првог комшије на 

кафу. Да ли смо доспели у фазу постојања где сви желе да постану селебритији?  

Некад смо морали нешто да урадимо па постанемо познати а данас као да прво морамо да 

постанемо познати да би смо нешто урадили. Да ли је то нормално? 

Чему се смеју Срби и народи на Балкану? Да ли и дање, у 21. Веку живимо у свету 

предрасуда и стереотипима вицева?  

Осим stand up комедије и музике, биће предтавњене и шањиве песме из опуса „Ево зашто 

се нисам оженио и друге песме“.  

Поред хумористичког дела, кабаре садржи и инсерте из књижевног и поетског опуса 

аутора. Чућете делове књига „Мис мокре очи“ и „Мачка без једне ципеле“.  

 

 



Промоција књиге „First take“  

13.04.2018. године у 20:00h,  велика сала Оштине Лајковац 

Радован Пулетић је рођен 17. јула 1963. године у Сомбору. По занимању је правник а 

писањем се бави скоро 30 година. До сада је објавио збирке текство „Брат“ и „Крвни 

непријатељи“, тако да је „First take“ његова трећа књига. Ожењен је и отац двоје деце. 

Живи и ради на Убу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Позоришна представа „НОЋ БОГОВА “ 

19.04.2018. године у 20:00h,  сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ 

Ноћ богова је трагикомедија и политичка фарса у којој играју Војин Ћетковић, Дејан 

Луткић и Небојша Илић, а режирао је Марко Манојловић, док је за костимографију била 

задужена Маја Мирковић. 

Радња се одиграва једне вечери, када краљ Луј XIV (Војин Ћерковић), дворска луда (Дејан 

Луткић) и писац Молијер (Небојша Илић) заједно весели и опијају, прослављајући 

десетогодишњицу своg пријатељstva и евоцирајући успомене. Међутим, усред весеља, 

краљ Луј им открива да је сазнао да су њих двојица играли фарсу у којем га исмевају, и  

том приликом ће их присилити да ту фарсу одиграју само за њега. 

 

 

 

 

 

 



Изложба Милоша Игњатовића „ВИТЕЗОВИ СЛООБОДЕ“ 

24.04.2018. године у 19:00h,  галерија КЦ „Хаџи Рувим“ 

 

       

 

        

 


