
ПРОГРАМ КЦ „ХАЧИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ ЗА ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ 

 

25.07. 2016. гпдине са ппшеткпм у 20.30 шаспва у сали бипскппа КЦ “Хачи Рувим“ ппзприщте „Раща 

Плапвић“ из Уба извещће ппзприщну представу „Ппртрет“ 

 

 

„Ппртрет“ је савремена приша п људима са маргине, п оихпвим лпщим судбинама за кпје су и пни 

дпбрим делпм криви. 

Пп тексту Зпрана Мијаљевића, адаптацију и режију је урадип Александар Тадић глумац ппзприщта 

“Раща Плапвић“ из Уба кпји је пптписап и сценпграфију и избпр музике. 

 

26.07.2016. гпдине  у 20.30 шаспва у Великпј сали Опщтине Лајкпвац мещпвити хпр КЦ „Хачи 

Рувим“ ће пдржати кпнцерт у пквиру Манифестације „Дани Лајкпвца 2016.“ 

 



 

 

27.07.2016. гпдине  у 20.30 шаспва у Великпј сали Опщтине Лајкпвац, Таоа Бпщкпвић и Раде 

Марјанпвић ће извести кабаре „Дпбра стара времена“. 

 

 

 

 Овај кабаре је прпткан духпвитим пришама Мпма Каппра, Матије Бећкпвића, Дущка Радпвића и 

Галета Јанкпвића, кпје су кпмбинпване са песмама Нпвих фпсила, Здравка Чплића, Тпме 

Здравкпвића, Леа Мартина, Оливера Драгпјевића… 

Кабаре “Дпбра стара времена” на духпвит и ирпнишан нашин гпвпри п детиоству, љубави, 

пријатељству и времену п кпме шестп данас гпвпримп са нпсталгијпм, кап п “дпбрим, старим 

временима” - навпди се у ппису представе. 

Представа је премијернп изведена 2006. гпдине у Ппзприщту на Теразијама, шиме је птвпрена 

сцена “Кабаре Теразије”. 

 

 

 

 

 

 



28.07.2016. гпдине  у 20.30 шаспва у Великпј сали Опщтине Лајкпвац кпнцерт ће извести Браћа 

Тепфилпвић. 

 

 

Музика Тепфилпвића сажима вище пд два века традиципналнпг музишкпг наслеђа и евпцира дух 

целпкупнпг регипна. Мнпге пд песама кпје Радища и Раткп извпде биле су скривене дубпкп у 

кплективнпм памћеоу нарпда, мнпге друге песме сасвим забправљене, или сашуване самп у 

фрагментима. Тепфилпвићи су трагали за оима, прпналазили их и враћали у живпт, дарујући им 

ппнпвп извпрна знашеоа и емпције, али пбпгаћене виспкп индивидуализпваним уметнишким 

приступпм и савременим утицајима. Аранжмани и интерпретације пдищу дубпким ппщтпваоем 

не самп према прпщлпсти, већ и садащопсти и, наравнп, будућнпсти и никпга, заиста никпга, не 

пстављају равнпдущним. 

 

 

29.07.2016. гпдине  у 21.30 шаспва, хпр  Viva Vox ће пдржати кпнцерт на тргу испред Градске куће. 

 

 



 Хпр Вива впкс је пснпван 2003. гпдине пд стране прпфеспрке Јасмине Лприн, кпја је 

шетрнаест гпдина била диригент хпра Земунске гимназије, и младих шланпва хпра Културнп 

уметнишкпг друщтва „Бранкп Радишевић“.  

Од 2005. гпдине наступају кап сампстални хпр ппд називпм Вива впкс. У ппшетку, хпр се бавип 

класишнпм музикпм, и извпдип дела кпмппзитпра пппут Стевана Стпјанпвића Мпкраоца, 

Вплфганга Амадеуса Мпцарта и Гепрга Фридриха Хендла. Од 2008. сами пищу свпје аранжмане за 

песме пппуларне музике. 

 

 

 

30.07.2016. гпдине у 22.00 шаса кпнцерт на тргу испред Градске куће пдржаће Tropico band. 

 

 


