
ПРОГРАМ ЗА MAJ 2018. ГОДИНЕ 

 

Изложба слика Бранка Васиљевића  

18.05.2018. године у 19:00h,  галерија КЦ „Хаџи Рувим“ 

 

             

 

         

 

 



Филмска пројекција „УКРАДЕНА ПРИНЦЕЗА“ 

21.05.2018. године у 18:00h,  сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ 

Величанствена прича која се догађа у време храбрих витезова, прекрасних принцеза и 

чаробњака, која ће нам показати да је љубав јача од било које магије.  

Руслан изгубљени уметник, који машта о томе да постане витез, упознаје предивну Милу 

и заљубљује се у њу, не сумњајући ни трена да је она краљева кћи. Међутим, њихова 

срећа није дуго трајала. Зли чаробњак, Черномор украде Милу како би њену љубав 

претворио у своју чаробну моћ. Руслан креће у потрагу за украденом принцезом како би 

доказао да је љубав јача и од магије. 

 

 

 

 



Филмска пројекција „DEADPOOL 2“ 

21.05.2018. године у 20:00h,  сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ 

У настојању да излечи рак, бивши оперативац специјалних снага, Вејд Вилсон (Рајан 

Ренолдс), подвргава се ризичном експерименту, након којег добива способност врло брзог 

исцељивања, али се појављује и његова подсвесна особност, Дедпул. Уз новостечене 

способности и мрачан, уврнут осјећај за хумор, Дедпул лови човека који му је скоро 

уништио живот. 

 

 

 

 



Концерт музичке школе „Живорад Грбић“ из Ваљева  

23.05.2018. године у 18:00h,  сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ 

Музичка школа „Живорад Грбић“ је прва средња школа основана у Западној Србији. 

Традиција дуга преко 55 година изнедрила је бројне талентоване музичаре, магистре и 

професоре музике, уметнике извођаче, естрадне музичаре. Школа је једна од 

најзначајнијих културних институција у Ваљеву.  

Данас школа броји 400 ученика на пет одсека и 11 инструмената. Издвојено одељење у 

Лајковцу броји око 60 ученика. Тај број константно расте, школа је једна од 

најуспешнијих образовних институција у граду чији се квалитет сваке године потврђује 

највишим признањима на такмичењима у земљи и иностранству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕСТИВАЛ ЖЕНСКИХ ТАЈНИ  

24.05.2018. године у 17:00h,  велика сала Оштине Лајковац 

Програм уредиле и воде: Сања Маринковић и Весна Дедић  

Фестивал женских тајни је програм чији је циљ да инспирише и мотивише жене да живе 

живот какав желе постигну своје циљеве и да на том путу до успеха буду срећне. 

Живот модерне запослене жене данас је потпуно другачији од оног који су водиле 

генерације наших мајки и бака. Можда први пут у историји се сусрећемо са чињеницом да 

оне раде посао који воле, оне својим успехом инспиришу друге жене, оне имају своје 

пословне обавезе и када напусте радно место оне су и жене којима је приоритет породица.  

Фесивал је замишњен као сусрет жена које живе на територији одређене општине или 

града и баве се различитим пословима: од пољопривреде и занатства до медицине, 

просвете, политике.  

Циљ је да свака учесница Фестивала женских тајни добије подстрек и осећа се 

привилеговано због живота који води.  

 

 



Позоришна представа „ТУЂ ЖИВОТ“ 

29.05.2018. године у 20:00h,  сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ 

Публику очекује необична представа чија се радња дешава у једном солитеру 90 - тих 

година, у комбинацији неколико жанрова и са чудним заплетом... 

 

 

 

 

 

 

 



Мултимедијална изложба „Смрт 9 авијатичара“  

30.05.2018. године у 18:00h,  сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ 

Прича о бомбардовању аеродрома у Лазаревцу и погибији девет авијатичара – 7. април 

1941. 

Циљ ове мултимедијалне поставке је да се уместо културе заборава афирмише култура 

сећања и сачува истина о непознатом догађају из Другог светског рата, када је немачка 

авијација 7. априла 1941. године бомбардовала небрањени помоћни аеродром код 

Лазаревца и масакрирала деветорицу авијатичара. О овом догађају не постоји спомен-

обележје. 

На изложби се приказују и последице НАТО-агресије на рударске и енергетске објекте 

ЕПС-а у рату који је трајао против Југославије од 24. марта до 9. јуна 1999. године. 

Аутор изложбе: Проф. др Милорад Ђоковић 

 

 

 

 



 

 

 

 


