
ПРОГРАМ КЦ „ХАЏИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ ЗА НОВЕМБАР 2015.ГОДИНЕ 
 
 
03.11.2015. г. у сали биоскопа са почетком у 20.00 часова биће изведена позоришна 
представа „Хипертензија“. 
 
Текст и режија: Светислав Басара 
Улоге: Предраг Ејдус Бранислав Трифуновић 
 

 
 
„Светислав Басара, један од најзначајнијих савремених српских књижевника, са већ сада 
антологијски признатим драматуршким опусом, у свом новом комаду “Хипертензија“ 
на аутентичан, духовит, ироничан начин, без баналне дневно-политичке актуелизације, 
доноси «апсурдно-истиниту» причу пуну гротескног и парадоксалног хумора. Са 
глумачким двојцем Предраг Ејдус – Бранислав Трифуновић, Светислав Басара, по први 
пут, своју трагикомичну причу поставља на сцену, што ову представу чини 
несвакидашњим позоришним догађајем ове сезоне.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



05.11.2015. г. у сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ са почетком у 18.00 часова биће приказан 
филм „Трансилванија 2“ 
 
Цена улазнице је 250,00 дин. 
 

 
 

„У новом наставку делује да су за хотел Трансилванија ствари коначно кренуле на боље 
– Дракулин хотел који је у почетку као своје госте прихватао искључиво чудовишта сада 
је отворен и за људе. Али оно што највише мучи нашег омиљеног Дракулу је његова 
озбиљна забринутост да његов преслатки унук (који је заправо пола човек, а пола 
вампир) не понаша као прави вампир.  
 
Док се Мавис налази у посети код Џонијевих родитеља где је очекује прави културни шок, 
Дракула моли за помоћ своје пријатеље Франка, Мураја, Вајна и Грифина како би са својим 
унуком Денисом прошао кроз „вампирски тренинг“. Међутим нико од њих није свестан 
чињенице да Дракулин стари и врло, врло, врло, врло, врло старомодни отац Влад долази 
у породичну посету хотелу. А када Влад сазна да његов праунук није чистокрвне 
вампирске крви – и да је сада у хотелу Трансилванија чак и људима дозвољен боравак – 
ствари ће постати врло... шишмиколике! Филм је режирао Генди Тартаковски.“ 
 
 
 



05.11.2015. г. у сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ са почетком у 20.00 часова биће приказан 
домаћи играни филм „Поред мене“ 
 
Цена улазнице је 250,00 дин. 
 
Сценарио: Стеван Филиповић и Миња Богавац 
Режија: Стеван ФИЛИПОВИЋ 
Глумци: Христина Поповић, Мирјана Карановић, Драган Мићановић, Никола Глишић, 
Милица Мајкић, Матеа Милосављевић, Катарина Пешић, Растко Вујисић, Марко 
Панајотовић, Миливоје Миша Станимировић, Дарко Ивић, Јован Здравковић, Никола 
Драгутиновић и др. 
Дужина трајања филма: 95 мин 
Жанр: драма 
 

 
 

„Синопсис: Ољи није било довољно да само предаје историју. Желела је да мења свет. Да 
то не иде тако лако, схватиће кад открије да је неко од њених ученика одговоран за 
напад на њу, који је снимљен и постављен на интернет. С обзиром да нико из одељења 
не жели да призна и преузме одговорност, Оља се одлучује на радикалне мере. И тако, 
уместо планираног одласка на екскурзију, ученици из ИВ/3 остају закључани у школи – 
без мобилних телефона и интернета! Од тог тренутка, све групе у разреду, од 
спортиста и навијача, преко фенсерки и хипстера, до штребера и готичарки, по први 
пут морају да раде заједно, у покушају да нађу решење. Нове љубави, стара 
непријатељства и дубоко чуване тајне ће испливати на површину, у ноћи која ће 
променити све, а Ољини ученици ће по први пут бити у ситуацији да виде особе поред 
себе неким другим очима. До краја вечери, можда ће неко и пронаћи одговор на тему 
састава који им је разредна задала – Љубав.“ 
 
 



09.11.2015. у Великој сали Општине Лајковац у 19.30 часова Владимир Кривошејев, 
историчар одржаће  предавање „Ваљево 1914-1915 – град болница, историјска вертикала“.   
Након предавања ће бити приказан документарни филм Слободана Раковића „Ваљевска 
болница  1914-1915.“. 
 

 
 

 
12.11.2015. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 20.00 часова 
предпремијерно ће бити изведена монодрама Ирфана Менсура, „Глумац, кажи нешто 
смешно“.  
 

 



„ Позориште је једна велика свечана дворана и на крају ње је позорница.... И увече када се 
у граду све затвори, смири, ви долазите у позориште. Гледате тако сами себе на 
позорници, смејете се и плачете..... А ја улазим у вашу душу, као у нечију празну кућу.... То 
што ви видитена сцени, личи вам на снове које сањате, зато ваљда и одлазите у 
позориште?! Позориште је једна велика свечана дворана, на крају ње је позорница, а на 
њој глумац....“ 
 
18.11.2015. године у 19.30 часова у Галерији КЦ „Хаџи Рувим“  биће отворена изложба 
„Хероји Подгорине у Великом рату“ Музеја Осечине. Аутори изложбе су Светозар Гачић и 
Милан Петровић . 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Yj0L9ONrfZM 
 
 
20.11.2015. године са почетком у 20.00 часова у сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац 
одржаће се концерт „Европа игра“. Поред дечјег ансамбла КЦ „Хаџи Рувим“ наступиће и 
гости. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj0L9ONrfZM


25.11.2015.године у сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ од 20.00 часова Јелица Сретеновић и 
Катарина Житић ће извести позоришну представу „Свлачење“. 
 

 
 
„СВЛАЧЕЊЕ је савремена комедија, чија се радња догађа у једном модном салону. 
Средовечна жена долази код познате модне стилисткиње – на преображај имиџа, како 
би је стилисткиња учинила млађом, привлачнијом и модернијом за њеног мужа, који је 
такође жртва терора младости, виткости, физичког изгледа и трке за успехом. Комад 
се бави и браком, истинама, лажима и општим местима наше стварности. 
У овој комедији наших нарави, подсмеху се излажу и многи савремени концепти 
“модерности”, али се такође одвија и једна драма између две жене које се први пут срећу. 
Овде се ради о облачењу, пресвлачењу и свлачењу, у буквалном али и у преносном смислу. 
Ко ће бити обучен, ко свучен, а ко пресвучен, остаје публлици да одлучи. „ 
 
Играју: Јелица Сретеновић и Катарина Жутић 
Текст и режија: Мирјана Бобић Мојсиловић 
 
 
 
 
 
 


