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06.02.2015. 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, алии гарантује да ће 
после ње свакоме ко је погледао бит боље.“ 

Александар Чотрић 

 

 

 

 

 

 



17.02.2015. са почетком у 20.00 часова у Великој сали Општине Лајковац, Владимир 
Цвејић ће извести stand up комедију „Бревровизија“. 

Ауторски пројект 

Режија: Владимир Цвејић 

Кореограф: Тамара Антонијевић Спасић 

Композитор: Милош Марковић 

Кабаре – мјузикл на тему има ли живота после Европске уније? Каква ће бити Песма 
Евровизије кад Србија уђе у Евроунију а Европа пукне? Тада ће музички фестивал добити 
име Бревровизија, а изгледаће овако или тако некако... 

 

  

 

 

24.02.2015. са почетком у 20.00 часова у Великој сали Општине Лајковац, Иван Бекјарев 
ће извести монодраму  „Смех само смех“. 

Највећи део представе Ивана Бекјарева „Смех, само смех“ чине најдуховитији текстови 
наших најбољих књижевника, новинара и хумориста, као што су Душан Радовић, Милован 
Витезовић, Љубивоје Ршумовић, Брана Цветковић, Јован Хаџикостић и други, али и 
позоришни монолози и драма и комедија В. Шекспира, Р. Харвуда, Б. Нушића, В. 
Стевановића, М. Димића итд. Посебан сегмент представе је избор најлепших стихова Ф.Г. 
Лорке, М. Бишипа, М. Ракића, А. Шантића, а све то зачињено је избором 



најрепрезентативнијих бисера народног стваралаштва сачуваних захваљујући великом 
делу Вука Караџића. 

Ево шта је својевремено београдска „Политика“ написала за ову представу: 

„Замишљена као show представа „Смех, само смех“ спремна је на импровизацију, на 
тренутне одговоре захтевима гледалаца, на промену интензитета и ритма. Ова 
њена ослобођеност од чврстих театарских принципа обезбеђује извођачу, Ивану 
Бекјареву естрадну сигурност у комуникацији са гледаоцима. Бекјарев уме одмах да 
одреагује, зна да дозира количину досетки, да изазове смех и задовољство. 
Истовремено он демонстрира суверену технику којом контролише ток представе и 
њену стилску кохерентност.” 

Сличних написа било је и после веома успешних гостовања у Аустралији, Америци, 
Лондону, Цириху и осталим крајевима Европе и света, где је ова представа извођена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.02.2015. са почетком у 19.00 часова у Великој сали Општине Лајковац мешовити хор 
КЦ“Хаџи Рувим“ ће одржати традиционални годишњи концерт. Као гости ће наступити 
Црквени хор „Свети Јован Владимир“ из Београда и Ангелина Лукић, глумица из 
Ваљева. 

 

Репертоар ће бити у знаку  обележавања јубилеја, стогодишњице смрти                                
Стевана Стојановића Мокрањца (1856.-1914.). 


