
ПРОГРАМ У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЦ „ХАЏИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ ЗА АПРИЛ 2015. ГОДИНЕ 

 

 

5.04. 2015. године у 18.00 и 20.00 часова у  сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац биће приказан 

филм „Бићемо прваци света“. Цена улазнице је 250,00 дин, 

 

 

Жанр: драма, историјски, комедија 

Глумци: Страхиња Блажић, Милош Биковић, Александар Радојићић, Марко Јанкетић, Леон Лучев, 

Горан Богдан, Крешимир Петар Ћосић 

Режисер: Дарко Бајић 

„Бићемо прваци света“ је прича о четири пионира који су основали Југословенску школу кошарке и 

који су заслужни за развој овог спорта у Европи – Небојша Поповић (Страхиња Блажић), Борисав 

Станковић (Александар Радојичић), Радомир Шапер (Милош Биковић) и Александар Николић 

(Марко Јанкетић). Централни догађај је финална утакмица на Светском првенству у Љубљани , 1970. 

године, између тимова Југославије и Сједињених Америчких Држава. Из визуре главног лика 

Небојше пратимо развој и животни пут ентузијаста који су својим професионализмом, идејама и 

напорима остварили свој сан – прву златну медаљу на Светском првенству, уз огромну помоћ 

истомишљеника из свих крајева бивше земље. 

 



08.04.2015. године са почетком у 20.00 часова у Великој сали Општине Лајковац Браћа Теофиловић 

ће одржати концерт. 

 

„Музика Теофиловића сажима више од два века традиционалног музичког наслеђа и евоцира дух 

целокупног региона. Многе од песама које Радиша и Ратко изводе биле су скривене дубоко у 

колективном памћењу народа, многе друге песме сасвим заборављене, или сачуване само у 

фрагментима. Теофиловићи су трагали за њима, проналазили их и враћали у живот, дарујући им 

поново изворна значења и емоције, али обогаћене високо индивидуализованим уметничким 

приступом и савременим утицајима. Аранжмани и интерпретације одишу дубоким 

поштовањем не само према прошлости, већ и садашњости и, наравно, будућности и никога, 

заиста никога, не остављају равнодушним. 

Ако желите и умете, ви такође можете постати део њихове магије. Онда ћете моћи да 

поделите тајну и са другима: да негде у древним и мистичним балканским пространствима два 

човека певају као један, чувајући од заборава заједнички, непроцењиви сан и концерт.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.04.2015. са почетком у 20.00 часова у Великој сали Општине Лајковац, Јовица Јашин ће извести 

монодраму „Има једна земља". 

 

„Представа „Има једна земља" у извођењу Јовице Јашина базирана је на популарној књизи „Писма 

из Србије", познатог српског сатиричара Бојана Љубеновића. 

Главни јунак ове представе је Љубеновићев измишљени странац, који хируршком прецизношћу, 

на духовит и луцидан начин, сецира српску стварност, указујући публици на овдашње парадоксе, 

аномалије, мане и врлине. Духовит је на моменте, а сатиричан читаво време и обрнуто, па се 

публици чини да се уместо у позоришту налази пред великим огледалом у коме непрестано види 

себе. Гледаоцу ће се тај одраз понекад свидети, а понекад не, али ће на крају ипак морати да 

призна да је то он, ма колико му то тешко пало. 

„Има једна земља" је духовита и опора, узима се као горки лек, али гарантује да ће после ње 

свакоме ко је погледао бити боље." 

Александар Чотрић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.04.2015. године у сали биоскопа биће изведена позоришна представа „Дрита“ 

Представу "Дрита" режирала је Ксенија Крнајски, а текст је писала Даница Николић Николић по 

мотивима драме "Не плачи, Петра" Стамена Миловановића. У представи играју Ана Јовановић, 

Александар Маринковић, Јасминка Хоџић, Александар Трмчић, Перо Бјековић, Јелена Цвијетић и 

Ивана Недељковић. Рађена је у копродукцији нишког позоришта и Пулс Театра из Лазаревца. 

 

„ Ово је прича о освајању слободе, али не војне, географске, политичке, него личне. И то из 

позиције жене којој на почетку 20. века слобода није давана у наследство као везени јорган...“, 

каже редитељка Ксенија Крнајски. 

 


