
ПРОГРАМ ЗА ЈУН 2018. ГОДИНЕ 

 

Дечија позоришна представа „ШТРУМФОВИ  И МАЈКА ПРИРОДА “ 

05.06.2018. године у 18:00h,  сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ 

У Штрумфоселу теку припреме за велики пролећни бал у част доласка пролећа. 

Штрумфови и Мајка природа безбрижно „штрумфују“ у шуми, док Гаргамел кује план 

како да похвата Штрумфове. Гаргамел прави замку Мајци природи и узима њену књигу за 

управљање временом. Уз помоћ књиге за управљање временом жели да промени годишње 

доба и да похвата све Штрумфове. Кефало, Грубер, Мргуд, Грицко,Трапавко, Велики 

Штрумф уз помоћ деце и Штрумфете успевају да ослободе Мајку природу и да Гаргамела 

преобрате у Добрицу Гаргамела који на крају помаже Штрумфовима у припремама у за 

пролећни бал.  

Играју: Јован Љубеновић, Татјана Миланов и Никола Марковић 

 

 

 

 



Годишњи концерт плесног клуба „ИДЕА“ 

09.06.2018. године у 19:00h,  сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Позоришна представа „FLORA SENDS“ 

14.06.2018. године у 20:00h,  сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ 

Истовремено духовита и трагична исповест у првом лицу једнине, једине жене са запада 

која се као припадник регуларне војске борила у Првом светском рату. И то на страни 

Србије. Она је, чак и по данашњим мерилима, живела крајње необичан живот. Флoра је 

своје дечије снове проживела на јави, борећи се раме уз раме са мушкарцима, у свему 

једнака с њима. Два пута рањавана борбом прса у прса. Други пут је изнета из борбе са 24 

ране на телу.  

Добитница је ордена Светог Саве, Карађорђеве звезде и регуларне југословнске војне 

пензије.  

У представи затичемо Флору, како након божићне прославе у британском посланству 

долази кући, несрећна што мора носити хаљину и живети живот угледне британске даме. 

Уз чашу шљивовице коју је донела из Србије и цигарете од којих се никад није одвајала, 

пише свој дневник. Због свог необузданог темперамента, она тешко подноси цивилни 

живот и са великом носталгијом се сећа својих српских другова. Флора тврди да никада у 

животу ништа није волела више од војничких дана у Србији.  

Представу изводи Татјана Кецман, која је написала текст, на основу оргиналних записа, 

аутентичних изјава и одломака из биографија ове невероватне жене.  

 

 

 



Обележавање 100 година од пробоја СОЛУНСКОГ ФРОНТА  

28.06.2018. године у 19:00h,  сала биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ 

Учесници: Хор КЦ „Хаџи Рувим“, глумац Перо Бјековић и ученици 

рецитаторске секције СШ „17. Септембар“ Лајковац. 

 

  

 

 


