Р.број

ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕ
(У ОБЛАСТИ РАДА СА МЛАДИМА)
Организатор

1.

Регионални
центар за таленте
Београд2

2.

Регионални
центар за таленте
Београд1-Земун

3.

Централни
институт за
конзервацију

Адреса

Устаничка 64

Цара Душана
57

Теразије 26

Телефон

Назив Програма

011 2431313

Будући лидери у
информационим
технологијама

011 2615 314

011 3626346

Сликање уљем на
платну

Тајне
конзервације

Садржај програма
Седам радионица и
завршни пројекат кроз
које ђаци имају прилику
да кроз примену
информационих
технологија направе јаку
везу између знања,
вештина, коришћења и
примене технологија.
-Упознавање са
историјским развојем
сликарске технике
уљног сликарства, кроз
примере из историје
уметности
(репродукције) и са
занатске стране (фазе
рада, технике, прибор,
материјали);
- техника припремања
платна;
-израда скица и цртежаприпрема за сликање;
-заједничка изложба
завршених радова;
Упознавање учесника са
заштитом баштине и
њеним вредностима
кроз радионице које се
састоје од теоријских
предаввања
(објашњавање фаза
конзерваторског
поступка, основни
принципи заштите
наслеђа, важност
културне баштине) и
практичног рада
(спајање фрагмената,
лепљење фрагмената
керамичких посуда,
обрада фуга,
рестаурација делова
посуда који недостају,
ретуширање
рестаурисаних делова),
изложба изведених
радова.

Место одржавања

Устаничка 64
011/2431-313

Цара Душана 57,
Земун
011 2615 314

Централни институт
за конзервацију
Теразије 26
011/3626-346

Дужина
трајања
(датум)

Термини
одржавања

Сатница

од среде до
недеље

10:00 - 16:00

од 8.1. 10.1.2014. и
од 13.1. 17.1.2014.

радним
данима

10:00 - 13:15

од 9. 10.1.2014.
и од 13. 17.1.2014.

радним
данима

10:00 - 14:00

8.1. -12.1.
2014.

Мој Београд срце
има...споменици и
знамените
грађевине
Београда као
инспирација за
наше
стваралаштво у
глини

4.

5.

6.

ЈПСКЦ
„Обреновац“

Дом омладине
Београда

Културни центар
„Чукарица“

Краља
Александра
првог 63

Македонска
22

Тургењевљев
а5

011/8721361

011/3220-127

011/3552-678

Креатвна вајарска
радионица

Распуст за Џ

Радионице
декупажа

Упознавање учесника са
материјалним и
нематеријалним
културним наслеђем
кроз радионице.
-улога копија и реплика
у музеологији и шире у
циљу очувања
нематеријалне култирне
баштине;
-основа технологије
израде керамичких
производа;
-израда плитког
рељефа и
керамоскулптуре са
примерима из историје
уметности;
-предавање са
презентацијом о
најзначајнијим
споменицима културе
Београда;
Едукативно практична
радионица са циљем да
се полазници упознају
са основама вајарског и
скулпторског рада;
повезивање ликовних
уметности, цртежа са
сликом и скулптуром.
Упознавање и
реализовање радова у
техникама колажа
иаконтра-рељефа,
позитив-негатив,
ликовна графика,
слободна скулптура.
Настали радови биће
изложени у галерији
СКЦ Обреновац.
Програм се састоји из 6
радионица:
-мала школа филма;
-радионице позоришта
понедељком;
-VJ радионица
кишобран;
-радионица креативног
писања;
-школа стрипа и
илустрације;
-радионица мјузикла.
Програм се састоји из
две целине теоријске и
практичне, упознавање
са овом примењеном
техником и
материјалима, врстама
боја, лепкова, лакова,

Централни институт
за конзервацију
Теразије 26
011/3626-346

од 9. 10.1.2014.
и од 13. 17.1.2014.

ЈПСКЦ „Обреновац“
Краља Александра
првог 63
011/8721-361

од 3.1. 5.1.2014. 10.
12. и
13.1.2014.

радним
данима

10:00 - 12:00 и
14:00 - 16:00

10:00 - 13:00

Дом омладине,
Македонска 22
011/3220-127

11.1. 19.1.2014.

сваки дан

12:00 - 16:00

Културни центар
„Чукарица“
Тургењевљева 5
особа за контакт
Ивана Зоњић
062/269-690

13.1. - 17.
1.2014.

сваки дан

11:00-14:00

папира као и њиховом
практичном применом.

7.

8.

Јавно предузеће
за културу и спорт
Сурчин

Центар за културу
Гроцка

9.

Центар за културу
и спорт „Шумице“

10.

Пријатељи деце
Београда

Косовска 2

Смедеревски
пут 174

Устаничка
125/1

Дечанска 1

011/8440206
лок. 132 и лок.
134

011/8502-321

064/142-70-76

011 324 88 66

Као Ђепето у
причи, правимо
фигуру да на
сваког од нас личи

Радионица
мурала

Мала школа
фотографије
„Радионица
сликарства-уље
на платну“
програм за
надарену децу

„Креативна
радионица
иконописа“програм за
надарену децу

„Школа графике и
екслибриса“

Полазници програма
заједно праве фигуру, у
природној величини,
идеја је да се направи
лутка са ликом Вука
Караџића, по завршетку,
фигура ће бити
изложена у згради
општине Сурчин.
Израдом мурала на
јавној површини,
улепшавајући животну
околину млади ће имати
прилику да на креативан
начин допринесу
променама у својој
средини, уз могућност
да истовремено прате
какав друштвени ефекат
то постиже.
упознавање са
основама фотографије,
од историјског прегледа,
преко основних
елемената као што су
фотографске теме,
композиција и сл, до
начина презентовања
уметничког дела.
Натезање на
рам,импрегнација
платна, израда скице за
сликање, препаратура
платна ,сликање...
Врсте и технике
импрегнације даске,
препарирање,израда
скице,сликање на
дасци,посупак
коректуре, наношење
златних листића и
лакирање
Кроз рад на
ексилибрису млади се
сусрећу са различитим
цртачким
техникама(оловка,
четкица,туш и перо) за
линорез, бакропис и
акватинта

Спортски комплекс
"Интеграл"
Бановачка 1, Сурчин

од 3.1. 5.1.2014.
од 8.1. 12.1.2014. и
од 15.1. 17.1.2014.

Простор центра за
културу Гроцка
Смедеревски пут 174
064/6403-687

од 10.1. 19.1.2014.

Центар за културу и
спорт „Шумице“
Устаничка 125/1
064/142-70-76

3. 6. 1.2014.
8.1. 10.1.2014.
13.1. 18.1.2014

10:00 - 13:00

(10 дана)
од 8.1. 17.1.2014.

11:00 - 14:00

(10 дана)
од 8.1. 17.1.2014.

11:00 - 14:00

(10 дана)
од 8.1. 17.1.2014.

11:00 - 14:00

ОШ „Дринка
Павловић“

ОШ „Дринка
Павловић“

10:00 - 13:00

сваки дан

14:00 - 15:30

ОШ „Дринка
Павловић“

„Креативна
радионица стрипа
и илустрације“

„Креативна
радионица
сликарства" основни ниво

„Креативна
радионица
иконописа“
основни програм
за заинтересовану
децу

11.

12.

Удружење
ликовних
уметника Србије

НВО Ленон

Мали
Калемегдан 1

Војводе
Степе 287

011 2621585

011 3980430

Покретне слике

И кад веје рок ме
греје

Избор текста који ће
бити илустрован и
обрада
текста(ликови,изражава
ње емоција,потребни
реквизити,сценографија
, основи драматургије,
ритам радње...

Натезање на
рам,импрегнација
платна, израда скице за
сликање, препаратура
платна ,сликање...
Врсте и технике
импрегнације даске,
препарирање,израда
скице,сликање на
дасци,посупак
коректуре, наношење
златних листића и
лакирање
Мешавина класичних
уметничких техника и
нових медија,
полазници ће сазнати
неопходне информације
о томе како се кадрира
и користи фотоапарат у
овој врсти анимације,
као и основе у
компјутерском
монтирању, сваки
полазник ће бити
представљен кроз свој
уметнички рад како
материјалан, у смислу
цртежа, слике, колажа
који је настао у
радионици, тако и кроз
видео рад који је сниман
упоредо са настанком
слике. Сви радови ће
бити приказани на
пројекцији на крају
курса.
Едукација омладине
пружање избора и
усмеравање омладине
при формирању
музичког израза, млади
уче да свирају рок
гитару, бас, бубњевњ,
рок певање, рок лектира
и поезија, основе
прављења рок групе,
основе студијског рада,

ОШ „Дринка
Павловић“
(10 дана)
од 8.1. 17.1.2014.

11:00 - 14:00

(10 дана)
од 8.1. 17.1.2014.

11:00 - 14:00

(10 дана)
од 8.1. 17.1.2014.

11:00 - 14:00

Уметничко
едукативни студио
"Бочков", Ратка
Митровића 148

од 3. 5.1.2014.
и од 8. 14.1.2014

11:00 - 13:00

Лазаревац, Дом
културе и Основна
школа у
Вранићу

30.12.2013.
од 3.1. 4.1.2014.
од 9.1. 11.1.2014.
и од 14.1. 18.1.2014.

17:00 - 18:30

ОШ „Дринка
Павловић“

ОШ „Дринка
Павловић“

снимање студијске
компилације

13.

Центар за таленте
Вождовац

14.

Центар за
естетику и стилLady

15.

Сакурабана
Београд

16.

Фондација за
таленте општине
Врачар

17.

Омладинско
аматерско
позориште
„Театар 13“

18.

УГ "Клуб младих
Земуна"

Табановачка
5

Љешка 84
Булевар
Зорана
Ђинђића
115/28

Радослава
Грујића 3

Устаничка
125/1

Косовска 9,
Земун

011 3974951

Информатика са
применом
интерфејса

011/3344-912

Школа ,,Девојка
од стила“

064/8996072

Зимска манга
забава

011 3443569

Упознај различите
технике
сликарства

011 288 2827

011/3166-201

Од игре до
позоришта у
Сопоту

ЗОФ-Земунски
отворени
фестивал-деца и
млади

окупљање и
повезивање
специјалиста и ученика
који се баве развојем,
применом и
образовањем у области
информатикеинтерфејса.
Низ програма и
предавања о лепом
понашању, креирању
стила, нези лица и тела
као и оних из опште
културе, протокола и
јавног наступа, све што
једну младу жену чини и
дамом. Предавачи су
јавне личности ,
успешне у својим
професијама.
Радионице: Го, Манга,
Оригами и такмичење у
видео играма
Радионица се састоји из
теоријског (историја
уметности сликарства
који би довео до тога да
се ученици лакше
одлуче за медиј и
технику рада) и
практичног рада у
изабраној техници
(цртеж, илустрација,
уље на платну, графика,
колаж и асамблаж до
примењене, сакралне
или вишемедијске
уметности).
Рад на читавом процесу
стварања позоришне
представе (дикција,
сценски покрет,
пантомима , плес)
Програм обухвата
неколико догађаја:
-одабране филмске
пројекције о животу и
интересовањима
младих
-одабране позоришне
представе са садржајем
прилагођеним младима

Дом Народне
технике Вождовац,
Табановачка 5
011/ 3974951

од 03.01.18.01.2013.
сем
07.01.2013.

Дом омладине,
Македонска 22
063/430-534

од 8.1. 17.1.2014.

Културни центар
Младеновац

10:00-12:00;
15:00-17:00;
17:00-19:00

сваки дан

12:00 - 16:00
15.01. и 16.01.2014. од
16:00
17.01.2014. од 19:00
пројекција филма

15. - 17.1.2014

НУ Божидар Аџија,
Милешевска 42а
011/3443569
069/8851907

6.1. 17.1.2014

11:00 - 14:00

Центар за културу
Сопот, Космајски трг
7

од 8.1. 18.1.2014.

10:00 - 13:00

Свечана сала
Земунске гимназије,
Градски парк 2 и
просторије УГ "Клуба
младих Земуна",
Косовска 9

28.29.12.2013.
4.-5.1.2014.
11.-12.1.2014.
18.-19.1.2014.

викенди током
зимског
распуста

називи филмова и
представа, као и термини
пројекција биће накнадно
објављени у договору са
продукцијом

у сарадњи са
позориштем „Театар
78“)
-концерт у организацији
МШ „Коста Манојловић“

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ИМАЈУ ПОДРШКУ ГРАДА БЕОГРАДА (ФИНАНСИРАНИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА ,
ДОНАТОРА, СПОНЗОРА)

Мотивација за
предузетништво,
пословни план

19.

Европска
пословна школа
„Милутин
Миланковић“

17. октобра
108

060/8291-000;
информације
на сајту:
www.evrops.rs

информације
на сајту:
www.evrops.rs

Мотивација за
предузетништво,
пословни план:

Мотивација за
предузетништво,
пословни план

за ученике 7 и 8 разреда
основних школа
Београда

Мотивација за
предузетништво,
пословни план

ОШ „Иво Андрић“,
Ивана Мичурина 38а
и ОШ „Вук Караџић“,
Таковска 41

Европска пословна
школа „Милутин
Миланковић“,
17.октобра 108

15.1.2014.

10:00 - ОШ„Вук Караџић“,
Таковска 41;
12:00 - ОШ „Иво Андрић“,
Ивана Мичурина 38а
пријаве на:
evrops@sbb.rs

16.1.2014.

11:00 – 12:00 on line
предавања;
12:00 – 13:00 такмичење и
подела награда
пријаве на:
evrops@sbb.rs

14.-15.1.2014.

11:00 (Основи инвестиција
и берзанско пословање)
пријаве на:
office@bba.edu.rs

Мотивација за
предузетништво:З-има
решења 2014

011/2621-730
информације
на сајту:
www.evrops.rs

Мотивација за
предузетништво:
З-има решења
2014

за ученике 3 и 4 разреда
средњих школа
Београда: Основи
инвестиција и берзанско
пословање

Београдска
банкарска академија,
Змај Јовина 12

011/3093-229
информације
на сајту:
www.evrops.rs

30.12.2013.

дан маркетинга

Мотивација за
предузетништво: З-има
решења 2014

Универзитет
„Сингидунум“,
Данијелова 32

16.1.2014.

12:00 (дан маркетинга)
пријаве на:
danmarketinga@singidunum.
ac.rs

