ЈАНУАР
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УТОРАК, 24. ЈАНУАР У 19,00
(Ликовни салон)

5. ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА – ЧАЧАНИ ЛИКОВНИ СТВАРАОЦИ
Традиционална ревијална изложба радова чачанских ликовних
уметника.
Организација: Ликовни програм

СРЕДА, 25. ЈАНУАР У 19,00
(Велика сала)

„ПЛЕС ДЕМОНА НА ГРОБЉУ ВЕЛИКИХ ИЛУЗИЈА“ - сценски приказ
новог дела Миће Миловановића „ДЕМОНИ ДОЛАЗЕ“
Двадесети век је век великих илузија и до тада невиђених погрома
милиона људи. Две мрачне идеологије, фашизам и комунизам, однеле
су више жртава него сви ратови у историји људског рода. Ко су корифеји
зла, неограничених моћи, који су протекли век претворили у свој крвави
„dance macabre? Ко је тим демонима подарио толику разорну силу? Да
ли је српски народ морао први да буде принет на жртвеник неког новог
устројства света? Да ли је дошло време за отрежњење и катарзу Срба? Да
одржимо парастос нашим покопаним надама? Да се помолимо за душе
принетих на олтар наших заблуда. Да запалимо свеће палима за боље
сутра које никада није стигло, а којима се гробови не знају.
Учествују: Владимир Димитријевић, Рада Рубаковић, Рада Живковић,
Драгана Андрић, Слободан Николић и Ирена Ангeлов.
Сценарио: Данка Ђурковић и Мића Миловановић
Режија: Данка Ђурковић
УЛАЗ СЛОБОДАН
Организација: Књижевни програм
ПЕТАК, 27. ЈАНУАР У 20,00
(Велика сала)

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА ‘’ДУЛЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋ - ЖЕЛЕ’’ из Чачка

ПОНЕДЕЉАК, 30. ЈАНУАР У 19,30
(Сала Научно технолошког парка)

КАРЦИНОМ ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА... ЈУЧЕ... ДАНАС... СУТРА...
Колоректални карцином спада међу најучесталије карциноме савременог
човека. Савремени начин живота, исхрана, наслеђе, стрес, навике... да
ли су то неки од разлога због чега карцином дебелог црева по некима
добија карактеристике епидемије... подаци из ОБ Чачак за XXI век. У
Србији се годишње региструје више од 4500 нових случајева оболелих
од рака дебелог црева а сваке године од њега умре око 3000 људи.
Карцином дебелог црева је први или други на листи учесталости
малигних тумора у зависности од географске средине. О симптомима,
дијагнози и лечењу говориће примаријус др ДЕЈАН ДАБИЋ, специјалиста
опште хирургије и директор ОБ Чачак.
Организација: Културно – образовни програм

НАПОМЕНА: Обавештења о изменама и допунама програма www.kulturnicentarcacak.org

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК, Трг народног устанка 2, 032 325 073

