
„БЕОГРАДСКА ЗИМА” 2023. 

 

СВЕЧАНИ ДОЧЕК ИСПРЕД ДОМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ  

Опис: Бесплатни концерт испред Дома Народне скупштине традиционални је и 

најпосећенији програм „Београдске зиме” у оквиру којег на најсавременије 

опремљеној бини наступају популарни извођачи забавне музике.  

Сатница програма:  

20 часова Ди-џеј Мајк Рајд  

21 час Жера  

21.45 часова Газда Паја  

22.30 часова Нући &Војаж  

00.00 часова Одбројавање / ватромет  

00.05 часова Теодора Џехверовић  

Локација: Плато испред Дома Народне скупштине 

Термин одржавања: 31.12.2022. од 20 часова  

КЛИЗАЛИШТЕ КОД УШЋА  

Опис: Велико клизалиште са пратећим програмима за децу и младе и 

родитељским кутком 

Локација: Београдско ушће, у близини Музеја савремене уметности 

Термин одржавања: од 20. децембра 2022. године до 20. јануара 2023. године  

Установе културе којима је оснивач Град Београд 

У оквиру београдске зиме, први пут ове године Секретаријат за културу града 

Београда заједно са установама културе организује јединствену прославу Нове 

године, односно новогодишњих празника, кроз које се слави и подсећа на дух 

Београда, као идентитетске одреднице српске престонице. 

Културна, породична, урбана прослава Нове године кроз различите програме 

установа културе, први пут је осмишљена кроз јединствен програм установа 



културе. Финална дешавања предвиђена су 29. 30. 31. децембра на многобројним 

местима не само у установама културе већ и на ширем градском подручју.  

Секретаријат за културу са градским установама културе представиће београдски 

дух Нове године и Београд на екслузивнији, видљивији, другачији и ефикаснији 

начин. 

Старе вредности и нови приступ чине београдски дух Нове године кроз који ћемо 

грађанима омогућити да уживају у разним програмима. Први пут, поред културних 

центара, у програм су укључене и библиотеке и музеји. 

На више локација широм града, грађани и гости  Београда уживаће у концертима 

класичне, џез, поп и рок музике. У градским позориштима играће се представе, 

читати најлепши стихови а предвиђен је и филмски програм. 

За грађане Београда и госте организовали смо и изложбе, перформансе, стручна 

вођења, радионице за најмлађе… 

У наставку текста, представљамо новогодишње програме установа културе: 

1. МУЗЕЈ ГРАДА 

Назив: ЉУБАВ И МОДА У БЕОГРАДУ, Београд – европски град 

Опис: Кроз музејску поставку на отвореном, киоска Дуван - који ће бити место 

продаје књига, Бели ПКБ - у виду ДЈ кабине и К67 - као место продаје чувених 

прехрамбених производа из тог периода. Идеја је да се представе три деценије 

живота у Београду (шездесете, седамсдесете и осамдесете) и године када је 

Београд отворио своја врата према Европи. Приказати најмлађим и најстаријим 

суграђанима, као и свим гостима града време у које је стваран модеран град у 

коме сада живимо. Посетиоци ће имати прилику да виде изложбу „Улице 

Београда” која приказује љубав, моду и нове животне навике Београђана уз 

изложбу адвертисинг плаката, најмалађи ће имати могућност да учествују у 

дечијим радионцама, биће организован и музички програм као и модне и плесне 

тематске перформансе евоцирање атмосфере са хостесама костимираним у 

униформе и хаљине тог доба. 

Локација: Трг републике 

Термин одржавања: од 28. до 31. децембра 2022. 

Назив: НОЋ ЛЕГАТА 



Опис: Музеј града Београда отвориће своја врата и омогућити посетиоцима шетњу 

кроз легате Иве Андрића, Паје Јовановића и Kонак кнегиње Љубице. 

Kонак кнегиње Љубице је најстарији двор на територији наше престоноце, 

споменик културе у највишој категорији заштите. Палата из средине 19 века, дом 

наше принцезе, кнегиње Љубице, место сведочанства неких давних, потпуно 

различитих времена, место саграђено као женски двор, место у коме су жене 

живеле потпуно другачије него данас, а опет место у коме су се доносиле важне 

одлуке и у коме се чувао трезор тадашње државе. 

Спомен – музеј Иве Андрића отворен је 1976, у стану на Андрићевом венцу 8, у 

коме је писац, са супругом Милицом Бабић, живео од 1958. године. Сачувани су 

аутентични распоред и изглед улазног хола, салона и Андрићеве радне собе. У 

преосталом адаптираном простору отворена је стална поставка, која хронолошки 

прати живот и стваралаштво лауреата Нобелове награде. Заступљен је 

оригиналан музејски материјал из Легата Иве Андрића, фотографије, документа, 

уметнички и лични предмети, књиге и часописи, одликовања. 

Музеј Паје Јовановића поклон је нашег највећег сликара 19. века Музеју града 

Београда, непоцењиво уметничко, али и историјско благо. Реконструисани бечки 

атеље великана српске ликовне уметности и јединог уметника са ових простора 

чије слике достижу вртоглаве цене на аукцијама у највећим аукцијским кућама 

Европе. 

Локација: Легат Иве Андрића, Паје Јовановића и Kонак кнегиње Љубице 

Централно место окупљања ће бити Kонак кнегиње Љубице, где ће бити изведен 

концерт Београдског гудачког квартета. 

Термин одржавања: од 28. до 30. децембра 2022. од 20 до 24 сата.  

КУЋА 

Опис пројекта: Програми ће се одвијати у Легату Петра Лубарде и у Галерији 

Петра Добровића, где се налазе сталне поставке. У Галерији Куће легата у Кнез 

Михаиловој 46 у то време ће се одвијати кустоске радионице у организацији 

Факултета ликовних уметности. За све посетиоце ће бити омогућен бесплатан 

улаз. Биће организована по 3 вођења сваког дана, 2 на српском језику, 1 на 

енглеском језику. У музејској продавници ће бити снижене цене за 50%, а сваки 

пети посетилац ће добити на поклон каталог сталне поставке. Дана 29.12. и 

30.12.2022. године биће организовани концерти гудачког квартета и новогодишњи 

коктел. 



2. КУЋА ЛЕГАТА 

Назив: НОВА ГОДИНА У КУЋИ ЛЕГАТА 

Локација: Легат Петра Лубарде, Иличићева 1 и Галерија Петра Добровића, Краља 

Петра 36/IV 

Термин одржавања: 29. и 30. децембра 2022. године, у 11 и 17 часова на српском, 

а у 13 часова на енглеском језику 

3. ТЕАТАР ВУК 

Назив:ТРГ БАЈКИ 

Опис: На Тргу испред Театра ВУК и на малој сцени „Култ” где ће бити 

сценографски осмишљен простор игре унутар дрвене кућице, од 15. до 30. 

децембра 2022. године, свакодневно ће се играти српске народне бајке намењене 

како деци, тако и одраслима, као својеврсни повратак у свет маште и детињства. 

На Тргу ће бити постављене дрвене кућице, клупе, вењак и остали декоративни 

елементи од дрвета, у којима ће се представљати стари српски занати и 

рукотворине. Овакав амбијент дочараће на најбољи начин бајковито време 

традиционалног, српског окупљања и приповедања у зимским ноћима поред 

ватре. 

Централно место одређено је за велику новогодишњу ЈЕЛКУ ДОБРИХ ЖЕЉА око 

које ће организовати различите креатвне и интерактивне активности: радионице 

прављења украса, писање новогодишњих жеља, драмске игре итд. Из 

Природњачког центра Свилајнац на Тргу ће бити постављени и експонати из 

њиховог парка диносауруса. 

Магичне активности на Тргу бајки 

Осим извођења бајки, свакодневно ће се организовати читање бајки, луткарске 

представе, мали музички концерти. На Тргу бајки ће се у сарадњи са Туристичком 

организацијом Београда и Општином Звездара организовати промоције 

рукотворина и старих заната. У сарадњи са Природњачким центром Свилајнац 

организоваћемо едукативне представе и радионице. У сарадњи са Србијашумама 

организоваће се еколошке радионице. 

Програм на Тргу бајки 

Српске народне бајке: 



НЕМУШТИ ЈЕЗИК 

ЧАРДАК НИ НА НЕБУ НИ НА ЗЕМЉИ 

ЗЛАТНА ЈАБУКА И ДЕВЕТ ПАУНИЦА 

ДЕВОЈКА БРЖА ОД КОЊА 

АЖДАЈА И ЦАРЕВ СИН 

БАЈКЕ ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ 

Опере за децу: 

ЛУТАК РАША И МИШ ЈАША 

ЈЕЖЕВА КУЋИЦА 

ЦРВЕНКАПА 

Луткарске представе: 

НЕВАЉАЛИ ЛУТАК 

ЈАЗАВИЧАР БОБИ 

НЕСТАШНИ ЋИРА 

Дечије представе: 

Ученика Основних и музичких школа 

Ко/ тим 

Глумци: Јелисавета Кораксић, Никола Ранђеловић, Маша Ђорђевић, Вукашин 

Јовановић, Душан Матејић, Богдан Богдановић..., Удружење уметника „Високо 

Це“, Позориште лутака „Пинокио“, Природњачки центар Свилајнац, Факултет 

музичких уметности, Театар МИМАРТ, Хорови музичких и основних школа са 

теритрије Општине Звездара и Града Београда, Жонглери, мађионичари, 

акробате, кловнови (Циркусфера, Доктори кловнови), Србијашуме – едукативни 

програм са пројектом дељења расада, Сарадња са Удружењем „Наше руке“ 

30 бајки 

20 луткарских и дечијих предства 

10 опера за децу и музичких представа за децу преко 



30 креативних радионица! 

Локација: На Тргу испред Театра ВУК и на малој сцени „Култ” 

Термин одржавања: од 15. до 30. децембра 2022. године од 12 до 18 часова 

4. ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ 

Назив: БИНА – Back stage – Београдске новогодишње шетње 

Опис : Југословенско драмско позориште отвара своја врата за едукативни 

обилазак позоришта у којем се посетиоци упућују у живот иза кулиса, основе 

драмске и позоришне уметности, фазе рада потребне за настанак представе, а 

упознају и историју Југословенског драмског позоришта и његових уметника. 

Шетњу воде Александра Шевић и Александар Станојловић, архитекте и др Јелена 

Ковачевић, информациони стручњак Југословенског драмског позоришта. 

Локација: Плато испред зграде Југословенског драмског позоришта (Краља 

Милана 50), Цветни трг/ ЈДП 

Термин одржавања: 29. децембар 2022. године у 12 сати 

5. ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА ПИНОКИО 

Назив: ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА ПИНОКИО – БЕОГРАДСКА ЗИМА 2022 

Опис: На дечијој новогодишњој сцени, на платоу испред „Пинокија” би се 

изводиле луткарске представе и мали музички концерти младих уметника 

Факултета музичких уметности из Београда. Такође, у оквиру „Новогодишњег 

дечијег каравана” Дечијег културног центра, „Пинокио“ би изводио мале луткарске 

представе. 

Локација: Плато испред зграде позоришта Пинокио 

Термин одржавања: од 15. до 30. децембара 2022. године, сваког викенда (петак, 

субота, недеља) 

6. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА 

Назив: МУЗИКА ТРГА 

Опис: На платоу код фонтана испред Центра, који привремено постаје позорница 

за циклус МУЗИКА ТРГА, Културни центар Београда организоваће три 

новогодишња концерта (27, 28. и 29. децембра) џез и ауторске музике популарног 

жанра. Концерти ће се одржавати од 18 часова. 



Локација: Фонтана испред зграде Културног центар Београда 

Термин одржавања: од 27. до 29. децембара 2022. године од 18 часова 

Назив: БЕОГРАЂАНКЕ И БЕОГРАЂАНИ – РЕЉЕФИ СА БЕОГРАДСКИХ 

ФАСАДА 

Опис: Имајући у виду значај који је архитектура заузимала у друштву, те да 

највећи део фасадних рељефа који су предмет овог пројекта често не подлеже ни 

једном степену заштите, сматрамо да је неопходно визуелно/фотографски 

документовати овај део споменичког наслеђа. Ова фаза обухвата постављање на 

дигиталну мапу са подацима о локацији рељефа, односно зграда чији су саставни 

део, инвеститорима, архитектама и ауторима рељефа, као и о периоду када је 

зграда/рељеф реализован. 

Овај фонд споменичке и архитектонске баштине, иако слабо видљив и значајно 

угрожен представља важан део идентитета грађене средине. Кроз дигиталну мапу 

као одабрану платформу документовања би се извршило представљање овог 

сегмента споменичког наслеђа и тиме допринело његовој већој видљивости и 

препознатљивости, уз повећање интересовања како домаћих и иностраних 

истраживача, тако и туриста и студената архитектуре, те уметничких и 

хуманистичких високошколских дисциплина. Марина Докмановић, д.и.а и Предраг 

Пантелић, дипл. инг током протекле 3 године визуелно документују фасадне 

рељефе на приватним објектима у Београду, покрећући кроз свој рад питање 

заштите ове врсте споменичког наслеђа. Управо овакав приступ добија на 

важности у ситуацијама када се фасадни рељефи налазе на зградама које као 

целина не подлежу ни једном од степена заштите, и уз присутну свест о ризику 

непрепознавања рељефа кроз планску документацију од стране надлежних 

институција када се често као резултат појављује нарушен оригинални изглед 

дела. 

Аутори су кроз овај пројекат започели процес успостављања дигиталне мапе са 

подацима о локацији рељефа, релевантним информацијама о архитектама и 

инвеститорима зграда на којима се ова дела налазе, стилу и временском периоду 

када је одређена зграда подигнута, као и подацима о ауторима/скулпторима који 

су реализовали рељефе. Током обраде документарног фотографског материјала 

рељефи су екстраховани из припадајуће позадине/фасаде са намером да се 

истакне и учини видљивија њихова уметничка и историјска вредност, након чега 

би било пожељно извршити адекватну валоризацију и целовиту анализу ове врсте 

споменичког наслеђа које представља недељиву целину са свим осталим 

скулпторалним делима у престоници. 



Локација: Културни центар Београда, дигитална мапа 

Термин одржавања: од 20. децембра 2022. до 20. јануара 2023. 

7. ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 2012, БЕОГРАД 

Назив: Представа БРОД ПЛОВИ ЗА БЕОГРАД 

Опис: Ова распевана и забавна представа у којој глумци певају а публика ужива у 

највећим хитовима и подсећа се заборављених песама које смо сви волели! 

Настала по идеји и у режији Горице Поповић „Брод плови за Београд” се 

традиционално изводи већ 23 годинe у Атељеу 212. Атеље као и увек отвара своја 

врата и пружа шансу свим глумцима Београда да покажу своје вештине и своје 

вишеструке дарове певајући и играјући уз омиљену музику. У том својеврсном 

мјузиклу, водвиљу, ескплозији боја, песама, хумора и глумачких бравура, 

учествује готово цео ансамбл позоришта Атеље 212, као и гостујући глумци, 

певачи и играчи. Глумци се појављују у новим улогама, они својој публици певају, 

а пред микрофон долазе чак и сценски мајстори, разводнице и свако ко мисли да 

има талента, а ради у Атељеу. Многи млади глумци, играчи и певачи, први пут су 

имали прилику да изађу пред публику баш у овој представи. Музичко-сценски 

спектакл “Брод плови за Београд” сваки пут испуни позоришну салу до последњег 

места. 

Локација: Позориште Атеље 212, велика сцена 

Термин одржавања: од 27. до 29. децембра 2022. 

Назив: БИНА – Back stage – Београдске новогодишње шетње 

Опис: Откривамо Београд и београдска позоришта у друштву архитеката, 

историчара уметности и уметника. Улазимо иза сцене и упознајемо се са свим 

просторима у којима настаје позоришна илузија. Шетњу воде Александра Шевић и 

Александар Станојловић, архитекте и проф. др Радивоје Динуловић. 

Локација: улица ОТВОРЕНОГ СРЦА/АТЕЉЕ 212 

Термин одржавања: 29. децембар 2022. године у 11 сати 

8. ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ДАДОВ 

Назив: ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА У ОКВОРУ ИЗЛОЖБЕ МУЗЕЈА ГРАДА 

БЕОГРАДА НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ 



Опис: У оквиру изложбе Музеја града Београда на Тргу републике, у току три дана 

биће емитован филм. 

Локација: Трг републике 

Термин одржавања: од 29. до 31. децембра 2022. године 

Назив: ФИЛМСКИ МАТИНЕ у МТС дворани 

Опис: Пројекције најпопуларнијих празничних хитова у трајању од месец дана. 

Сваки дан у три термина биће приказивани породични, дечији и тинејџерски 

филмови. Улаз ће бити бесплатан уз обавезну резервацију телефоном (капацитет 

по пројкцији филма је 400 људи) Филмски матине у МТС дворани је једна од 

најпосећенијих програмских целина у предходним годинама. 

Локација: МТС дворана, неколико сала 

Термин одржавања: од 15. децембра .2022. године до 15. јануара 2023. године 

Назив: БОЖИЋНО СЕОЦЕ КОД УШЋА 

Опис: На београдском ушћу, у близини Музеја савремено уметности и непосредно 

поред великог клизалишта и ове године биће реализован програм „Божићно 

сеоце”. Планирано је да се у наведеном периоду реализује око 150 програма (око 

5 програма дневно, у поподневним и вечерњим сатима), односно музичко-

сценских наступа, представа за децу на отвореном, концерата, наступа хорова и 

солиста, мањих музичких састава, плесних група и мађионичара. У питању је 

бесплатан културни програм, намењен свим старосним групама, посебно 

омладини, који ће објединити све јануарске празнике у целину. 

Локација: Београдско ушће 

Термин одржавања: од 4. до 20. јануара 2023. године 

9. БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА 

Назив: БЕОГРАДСКА ЗИМА У БИБЛИОТЕКАМА 

Опис:празничне перформансе у главним општинским библиотекама, као и у 

централној згради и у простору Дечјег одељења. Програм би чинили концерти и 

позоришне представе (монодраме, дуо драме) у којима би учествовали наши 

еминенти музичари, глумци, уметници. Напомињемо да Библиотеку града 

Београда чини велика мрежа општинских библиотека и да је укупан број 



посетилаца на годишњем нивоу 586.146 посетилаца. Број укупно реализованих 

програма у оквиру новогодишњег програма био би: 45. 

Локација: у главним општинским библиотекама (13), као и у централној згради 

(Кнез Михаилова 56) и у простору Дечјег одељења (Змај Јовина 1). 

Термин одржавања: од 29. до 31. децембра 2022. године 

10. ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА 

Назив: „СВЕТ У БЕОГРАДУ“ концерт Tumbakin & Fredyclan 

Опис: Један од најватренијих младих кубанских оркестара, чија је музика 

изузетном брзином освојила плесне подијуме широм Европе и велику популарност 

како међу најстраственијим салса и тимба плесачима тако и међу љубитељима 

кубанске и латино музике уопште. Састављен од најбољих младих музичара са 

Кубе, предвођен фантастичним вокалима и светски познатим артистом - Fredyclan, 

овај дванаесточлани састав права је сензација која већ броји на хиљаде фанова 

широм Кубе и света. 

Локација: Дом омладине Београда, велика сала 

Термин одржавања: 22. децембар 2022. године у 20 часова 

Назив: „СВЕТ У БЕОГРАДУ“ концерт Мостар севдах реунион 

Опис: Концерт групе Мостар севдах реунион, једна од најпознатијих музичких 

група из региона чији се музички стил у целости састоји од севдаха, севдалинки, 

ромске музике у модерним аранжманима. 

Локација: Дом омладине Београда, велика сала 

Термин одржавања: 29. децембар 2022. године у 20 часова 

Назив: „СВЕТ У БЕОГРАДУ” концерт MORESCA NOVA 

Опис: Изванредан италијански ансамбл традиционалне музике MORESCA NOVA из 

Јужне Италије. Ансамбл изводи традиционалне музику и игре југа Италије, који су 

претрпели утицаје више различитих култура. Ансамбл MORESCA NOVA је са 

успехом наступао у Шпанији, Грчкој, Француској, Немачкој, Кипру, Тунису, 

Румунији, Мађарској, Пољској, Хрватској, Аустрији.. Њихове песме говоре о 

љубави, животу тамошњих људи, древним традицијама... Наступи су им 

спектакуларни и због предивних традиционалних ношњи. Публика је увек 

одушевљена и игра заједно са ансамблом. 



Локација: Дом омладине Београда, велика сала 

Термин одржавања: 30. децембар 2022. године у 20часова 

Назив: КОНЦЕРТ ПОП РОК ЛЕГЕНДИ 

Опис: Концерт поп рок легенди Влатка Стефановског, Николе Пејаковића, групе 

Канда, Коџа и Небојша и групе Кербер. 

Локација: Нови Београд, плато испред Музеја савремене уметности. 

Термин одржавања: 30. децембар 2022. од 20 часова 

Назив: „КОНЦЕРТИ НА ЗИДИЋУ” ИСПРЕД ДОМА ОМЛАДИНЕ 

Опис: Серија концерата младих музичара у сарадњи са Фондацијом Милан 

Младеновић. 

Термин одржавања: 29 и 30. децембар 2022. од 14 до 16 сати 

Назив: ОТМЕНО 

Опис: Бесплатни концерти врхунске класичне музике са врсним извођачима, за све 

грађане Београда. 

Локација: Задужбина Илије М. Коларца 

Термин одржавања: 31. децембар 2022. године 

11. ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

Назив: ДЕЧЈА БЕОГРАДСКА ЗИМА 

Опис: 

1. НОВОГОДИШЊИ ДЕЧЈИ КАРАВАН 

Дечји културни центар Београд планира реализацију 15 новогодишњих дечјих 

концерата по београдским насељима ван централне градске зоне. 

Концерте ће реализовати локални дечји хорови окупљени у пројекту БЕОГРАД 

ПЕВА са гостовањем једне познате личности – певача. Након концерта изводе се 

позоришне представе за децу у сарадњи са Позориштем лутака „Пинокио“. 

Програми ће бити реализовани у екстеријеру, на камиону бини, са обезбеђеном 

струјом и озвучењем. 



датум и 

време 
општина насеље локација солиста хор диригент представа 

12.12. 

понеде

љак 

у 12:00 

Обреновац  Главни трг Леонтина 

ОШ „Прва 

обреновач

ка“ 

Биљана  

Коњевић 

 „Ивица и 

Марица“ 

позориште 

„Пинокио“ 

13.12. 

уторак 

У 12:00 

Звездара 

Мали 

Мокри 

Луг 

Двориште 

ОШ  

„Драгојл 

Дудић“ 

Леонтина 

ОШ 

„Владислав 

Петковић 

Дис“ 

Биљана 

Јаблановић 

Војислав 

Шантић, 

аниматор 

14.12. 

среда 

у 12:00 

 

Раковица Ресник 

Испред 

Дома 

здравља 

Леонтина  

ОШ „Коста 

Абрашевић

“ 

Милунка 

Бабовић 

„Ивица и 

Марица“ 

позориште 

„Пинокио“ 

15.12. 

четврта

к 

у 12:00 

 

Земун Алтина 

Плато 

између 

вртића 

„Лазар“ и 

цркве СВ. 

Авакума и 

Пајсија 

Зое 

Кида 

ОШ „Сава 

Шуманови

ћ“ 

Јелена 

Солујић 

 „Ивица и 

Марица“ 

позориште 

„Пинокио“ 

16.12. 

петак 

у 12:00 

 

Чукарица Умка 

Двориште 

ОШ  

„Доситеј 

Обрадови

ћ“  

Леонтнина 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић

“ 

Виолета 

Ненадић 

Ренато 

Ивић, 

аниматор 

21.12. 

среда 

у 12:00 

 

Сурчин  
Испред 

општине 
Леонтина 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Жарко 

Бунош 

 „Принцеза 

на зрну 

грашка“ 

позориште 

„Пинокио“ 



22.12. 

четврта

к 

у 12:00 

 

 

Сопот 
 

Испред 

општине 
Леонтина 

ОШ 

„Јелица 

Милованов

ић“ 

Анжела 

Недељковић 

„Принцеза 

на зрну 

грашка 

позориште 

„Пинокио“ 

23.12. 

петак 

у 12:00 

 

Вождовац 

Степа 

Степано

вић 

Двориште  

ОШ 

„Данило 

Киш“ 

Леонтина 

ОШ 

„Данило 

Киш“ 

Драгана 

Фиданов 

Ивица и 

Марица“ 

позориште 

„Пинокио 

26.12. 

понеде

љак 

у 12:00 

 

Барајево  

Двориште  

ОШ „Кнез 

Сима 

Марковић  

Леонтина 

ОШ „Кнез 

Сима 

Марковић“ 

Бојана 

Цупаћ 

„Ивица и 

Марица“ 

позориште 

„Пинокио “ 

27.12. 

уторак 

у 12:00 

 

Палилула Котеж 

Двориште 

ОШ „Васа 

Пелагић“ 

Леонтина 
ОШ „Васа 

Пелагић“ 

Александра 

Станковић 

„Ивица и 

Марица“ 

позориште 

„Пинокио 

28.12. 

среда 

у 12:00 

 

Младеновац  

Плато 

испред 

Спортског 

центра 

Младенов

ац 

Зое Кида 

ОШ 

„Момчило 

Живојинов

ић“ 

Љиљана 

Миловић 

„Ивица и 

Марица“ 

позориште 

„Пинокио “ 

29.12. 

четврта

к 

у 12:00 

 

Гроцка 
Калуђер

ица 

Хол ОШ 

„Милоје 

Васић“ 

Леонтина 

0Ш 

„Милоје 

Васић“ 

Огњен 

Марковић 

„Ивица и 

Марица“ 

позориште 

„Пинокио 



 

 

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ И КАРНЕВАЛ ПРЕДШКОЛАЦА ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД (15. ДЕЦЕМБАР) 

11.30 часова – окупљање костимираних предшколаца код Института Сервантес 

11.40 часова – полазак карневалске поворке ка Тргу републике 

Карневалска поворка, око 300 деце предшколске установе „Дечји дани” кретаће се 

Кнез Михаиловом улицом до бине на Тргу републике. Поворку предводи Деда 

Мраз са вилењацима и артистима на штулама из „Циркусфере“. 

12 часова – концерт познатих певача, дечијих хорова и аниматора  

Познати певачи и хорови, Леонтина Вукомановић, Ивана Петерс, Тијана Дапчевић, 

Мари Мари са својим хором, Хор ДКЦБ и Хор Чаролија, певају за децу и родитеље 

најпознатије зимске и новогодишње дечје хитове . Програм води глумац Лазар 

Дубовац. 

Локација: београдске општине Обреновац, Лазаревац, Сопот, Младеновац, 

Сурчин, Гроцка, Барајево, Чукарица, Раковица, Звездара, Вождовац, Палилула, 

Земун / Трг Републике  

Термин одржавања:од 12. до 30. децембра 2022. године/ концерт 15. децембра 

2022. године 

12. БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” ИЗ ЛАЗАРЕВЦА 

Назив: Свечано отварање изложбе фотографија завичајног уметника 

Славише Живковића, додела награда за Нај читаоце и додела награда на 

књижевном конкурсу поводом Дана Колубарске битке за поезију и 

кратку прозну форму 

Опис: "Нај читаоци" традиционална додела награда најбољим читаоцима током 

2022. године. Награде се додељују у различитим категоријама - од предшколаца, 

30.12. 

петак 

у 12:00 

 

Вождовац 

Браће 

Јеркови

ћ 

Простор 

између 

школа Ђ. 

Даничић и 

Змај Јова 

Јовановић 

Тијана 

Дапчевић 

0Ш „Змај 

Јова 

Јовановић“  

Весна 

Драгојевић 

„Ивица и 

Марица“ 

позориште 

„Пинокио 



млађих и старијих основаца, средњошколаца, запослених и незапослених. 

Најбоље читаоце награђујемо књигама и бесплатном годишљом чланарином за 

наредну годину. 

Локација: Свечана сала Библиотеке 

Термин одржавања: Додела награда за „Нај читаоце” заказана је за 28.12.2022. 

као и Додела награда на књижевном конкурсу поводом Дана Колубарске битке за 

поезију и кратку прозну форму 

13. БИБЛИОТЕКА „MИЛУТИН БОЈИЋ” 

Назив: Свечани новогодишњи програм за децу 

Опис: Свечани новогодишњи програм за најмлађе је осмишљен у виду мини 

представе са деда мразом кога ће представљати један од наших еминентних 

глумаца (Зоран Ћосић). 

Локација: Свечана сала Библиотеке 

Термин одржавања: 27. децембар 2022. године у преподневним часовима 

14. БИБЛИОТЕКА „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ” ИЗ ОБРЕНОВЦА 

Назив: „Трг отвореног срца”  

Опис: Библиотека „Влада Аксентијевић,, Обреновац у сарадњи са Градском 

Општином Обреновац организује манифестацију ,,Трг отвореног срца“. Библиотека 

узима сваке године учешће у овој манифестацији кроз организацију литерарног и 

ликовног конкурса, у организацији дечијих представа, осталог пратећег садржаја 

и анимирања публике у току 5 сати колико манифестација траје. 

Локација : Централна улица Обреновца 

Термин одржавања: 1. јануар 2023. године у току пре подневних сати 

15. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

Назив: Бајковито наслеђе - дворци, принцезе, принчеви и змајеви 

Опис : У просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београда, у 

најбајковитијој кући на Горњем граду Београдске тврђаве, у оквиру пројекта 

„Наслеђе за децу“ биће организована реализација радионице за децу у којој ће 

бити приказани дворци – Стари и Нови двор, где су живеле наше принцезе и 

принчеви који су имали своје новогодишње прославе, а који су споменици културе 



на простору града Београда. За успешно реализовану радионицу деца ће као 

презент добити бојанку за децу „Наслеђе за децу“. Причаће се о деспоту Стефану 

Лазаревићу принцу и витезу, припаднику Витешког реда Змаја. 

Такође, са Националном асоцијацијом за старе и уметничке занате и домаћу 

радиност „Наше руке“ организоваћемо дружење и радионицу. У сарадњи са 

удружењем за старе занате биће организована презентација старих заната који су 

се користили у најстарије време, а деца ће моћи да учествују у изради производа 

старих занатлија. Деца ће уживати и у позоришној представи са Деда Мразом, 

након које ће бити подељени новогодишњи пакетићи. 

Програму је могуће да присуствује педесеторо деце. Пријаве за програм на се 

шаљу на мејл sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs 

Локација: Зграда Завода на Калемегдану 

Термин одржавања: 29. децембар 2022. године 

16. ПОЗОРИШТЕ БОШКО БУХА 

Назив: представе за децу „Лепотица и звер” 

Опис: премијера представе за децу „Лепотица и звер“, у режији Милана Караџића. 

Представа "Лепотица и звер" у комбинацији маске, глумачке игре и видео 

пројекције, на духовит начин прича познату бајку о љубави која се рађа између 

Најлепше Међ Најлепшим и Зверске Звери. Како је звер заправо размажени принц 

на кога је бачена клетва, то ствара низ комичних ситуација, у којима учествује и 

дворска луда Скакутало. Музичке нумере се у представи појављују у облику видео 

спотова. 

Локација: Театар Вук 

Термин одржавања: 29. децембар 2022. године 

17. ПОЗОРИШТЕ НА ТЕРАЗИЈАМА 

Назив : представа “FLASHDANCE” 

Опис: представу/мјузикл “FLASHDANCE” у режији Владана Ђурковића, а по тексту 

Tom Hendley-a и Robert Carey-a 

Локација: Позориште на Тераѕијама 
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Термин одржавања: 29. децембар 2022. године у 19.30 сати и 30. децембар  2022. 

године у 19.30 сати 

Назив: Вођење кроз Позориште на Теразијама 

Опис: специјално вођење кроз Позориште на Теразијама и сагледавање истог из 

потпуно другачијег угла. Идеја је да се прича о настанку нашег музичког 

позоришта, мјузикла на овој сцени, ситуацијама испред и иза затворене завесе. 

Посетиоци ће имати прилику да поставе питања и сазнају све о свим оним 

стварима које представљају “позоришну магију” и како оне настају и 

функционишу. Максималан број посетилаца 25. (потребна је пријава путем е 

маила) Кроз шетњу ће водити Ивана Медиговић. 

Локација: Позориште на Теразијама 

Термин одржавања: 29. децембар 2022. године у 12 сати 

18. ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР 

Назив:„Вече са Матијом“ 

Опис: Традиционално поетско „Вече са Матијом Бећковићем” када ће публика 

бити у прилици да чује објављене али и неке нове стихове нашег уваженог 

академика и песника. Приход од продаје улазница и донаторских прилога, 

Бећковић уступа заједно са позориштем Звездара театар у хуманитарне сврхе. 

Локација: Звездара театар 

Термин одржавања: 29. децембар 2022. у 20 сати 

19. Народно позориште БИНА – Back stage – 

Назив: БИНА – Back stage – Београдске новогодишње шетње НАРОДНО 

ПОЗОРИШТЕ 

Опис: Откривамо Београд и београдска позоришта у друштву архитеката, 

историчара уметности и уметника. Улазимо иза сцене и упознајемо се са свим 

просторима у којима настаје позоришна илузија. Шетњу воде Александра Шевић и 

Александар Станојловић, архитекте и Драган Стевовић, директор Музеја Народног 

позоришта у Београду. 

Локација: Позоришни трг/Народно поѕориште 

Место састанка: испред Београдског излога (Кнез Михаилова/ Трг републике). 



Термин одржавања: 27. децембар 2022. године у 11 сати 

20. УК ГВАРНЕРИЈУС ЦЕНТАР 

Назив: Новогодишњи концерт "ФМУ И ГВАРНЕРИЈУС НАГРАЂУЈУ" 

Опис: "ФМУ И ГВАРНЕРИЈУС НАГРАЂУЈУ" је концерт најбољих студената 

докторскихстудија на Факултету Музичке уметности у београду. Наступају: ЈОВАНА 

КОВАЧЕВИЋ, виола; Неда Хофман, клавир; ЈОВАН МУРАТОВИЋ, виола Програм: Р. 

Кларк, Х. Вјутамп, С. Прокофјев. 

Улаз слободан. 

Локација: УК Гварнеријус центар 

Термин одржавања: 30. децембар 2022. године у 20 сати 

21. МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ 

Назив: СРЦЕ АФРИКЕ: ТРАДИЦИОНАЛНИ АФРИЧКИ ПЛЕСОВИ 

Опис: Да ли сте знали да у Африци све има ритам – од начина ходања, па до 

начина на који обављате послове? Штавише, читава заједница прати неки ритам 

функционисања, а то се управо огледа у плесним ритуалима. Циљ вођења је да се 

на интерактиван начин, откривањем предмета на сталној поставци и видео 

снимака, упознате са тим колико је плес важан деo традиционалних церемонија у 

Западној Африци. 

Води: Александра Гачић, мастер антрополог и етнолог 

Локација: Музеј афричке уметности 

Термин одржавања: четвртак, 29. децембар и петак, 30. децембар 2022. године у 

12 сати 

22. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА 

Назив: Шетња кроз историјски архив Београда 

Опис: Шетња је осмишљена тако да се посетиоци упознају са радом Архива. Током 

боравка посетилаца у Историјском архиву Београда они ће се прво упознати са 

историјатом установе, затим са делатношћу и радом стручних служби које постоје 

у Архиву. Након тога ће обићи и писарницу, читаоницу и остале стручне делове 

зграде као што су конзерваторско препараторска радионица, књиговезница и фото 



лабораторија. Као врхунац посете Историјском архиву Београда биће посета 

архивском депоу. 

Трајање обиласка 30-40 мин. У једној шетњи је могуће 15 посетилаца. 

Локација: Историјски архив Београда 

Термин одржавања: 29. и 30. децембар у два термина у 10 и 12 сати 

Други: Изложба "Архитектонска култура међуратног Београда - из техничке 

документације Историјског архива Београда", која ће бити отворена у 

Етнографском Музеју у среду 21. децембра 2022.године (радно време Галерије 

Етнографског Музеја је од 10 до 17 часова радним даном и суботом, а од 9 до 14 

часова у недељу). 

Пропуснице за улаз у Етнографски Музеј биће дељене грађанима приликом 

њихове посете Историјском архиву Београда 29. И 30. децембра 2022.године 

након чега ће исти моћи да продуже да погледају горе наведену Изложбу у 

Етнографском Музеју. 

23. ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА 

Назив: Дечја годишња изложба 

Опис: Изложба дечијих радова у оквиру галерије Степениште. Радови су настајали 

током 2022.г. и на изложби ће моћи да се виде најуспелији радови најмлађих 

полазника Шуматовачке, узраста од 3 до 14 година. Програми који су намењени 

најмлађим нашим суграђанима, у оквиру Шуматовачке се реализују већ дуже од 

деценије. Иако су радионичарског типа, у оквиру самих програма Шарени табани и 

Баушумова, деца се подстичу да самостално мисле, раде и стварају. Шуматовачка 

се труди у оквиру тих програма да сачува и однегује карактер сваког детета, без 

обзира да ли више воли да црта, ваја, ради мозаик, колаж, са бојама и тд. 

Трудимо се да их учимо да је ликовни рад и облик игре, да ослободе своје 

појединачне личности, да истражују, уче, откривају и стварају. Центар за ликовно 

образовање, као установа културе града Београда, омогућава нашим најмлађим 

полазницима да равноправно раде и стварају у професионалним уметничким 

атељеима у оквиру Шуматовачке. Кроз такав инспиративни простор, трудимо се да 

им омогућимо да се ослободе свих наметнутих стандарда којима су изложени 

приликом својих ликовних изражавања. Идеја нам је да детету дамо добру 

почетну платформу ликовног стваралаштва, са које оно може да рашири своја 

крила и полети у свет ликовности, креативности, понекад и луцидност током свог 

одрастања, јер само тако могу да искористе пун стваралачки потенцијал, који 



свако од нас поседује, а понајвише деца. На овогодишњој изложби су 

представљени радови деце која су похађала радионице Шарени табани и 

Баушумова током 2022.г. које воде Вања Ђорђевић и Марија Урошевић. 

Локација: галерија Степениште, Центар за ликовно образовање 

Термин одржавања: 20. децембар 2022. у 17 сати, изложба ће трајати до 31. 

јануара 2023.године 

24. ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ 

Назив: Вођења кроз изложбе 

Опис: Редовна вођења у оквиру изложби у Педагошком музеју. 

Локација: Педагошки музеј 

Термин одржавања: 29. и 30 децембар 2022. године у 12 часова 

25. МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА БЕОГРАД – Збирка Братислава Петковића 

Назив:Вођења кроз поставку 

Опис: Редовна вођења у оквиру поставке, а кроз поставку ће водити кустос музеја 

Др Марко Миљковић 

Локација: Музеј Аутомобила Београд 

Термин одржавања: 30. децембар 2022. године у 17 сати и 31. децембар 2022. 

године у 12 сати 

26. КПГТ 

Назив: Позоришни новогодишњи програм КПГТ 

Опис: У току три дана, позориште КПГТ ће оргаснизовати извођење позоришних 

представа. 

Локација: КПГТ, Радничка 3, Београд 

Термин одржавања: од 29. до 31. децембра 2022. године 

III – Програми других Секретаријата и организација 

1. УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА ПОКРЕТНИ ПРАЗНИК 

1. јануар 2023. године 



Тачно у подне! 

Традиционално, као и сваке године Београђани ће и овог 1. јануара прославити 

Нову годину са својим драгим гостима и пријатељима, комшијама и суграђанима 

на „Улици отвореног срца“, у улици која их позива да сви заједно у Новој години 

помогну од срца онима којима је помоћ најпотребнија. „Улица отвореног срца“ је 

једна од манифестација која је одавно превазишла оквире Београда и постала 

препознатљив бренд који промовише најхуманије вредности нашег главног града 

и његову отвореност. 

Настала је пре пола века у „Српској кафани“ када су глумци Атељеа 212 мењали 

улоге са келнерима и првог дана Нове године служили госте. Из овог 

несвакидашењег дружења настао је празник Београда који повезује културу и 

привреду, радост, чаролију и хуманост. Од 1988. године званично је ушла у 

календар најзначајнијих манифестација града Београда, кроз коју прође преко 

100.000 људи. 

“Улица отвореног срца”, отворена за све Београђане и госте Београда, јесте 

замишљена као прослава хуманости, као „отварање“ срца нашег града, али и као 

могућност да се хуманошћу свих који учествују у овој манифестацији некоме и 

помогне. 

Уз песму, музику, уличне забављаче, жонглере, акробате, мађионичаре, 

позоришне уметнике и бројне атракције, сви ће моћи да отпочну 2023. годину на 

најлепши начин! Музичко- забавни програм ће се изводити испред Атељеа 212, 

Радио Београда и Општине Стари Град. 

Организатори ове манифестације су Град Београд, Туристичка организација 

Београда и Градска општина Стари град. 

МЕСТО ДЕШАВАЊА: Светогорска улица, део Македонске улице (од Таковске до 

зграде Дома омладине 

ПУНКТОВИ ДЕШАВАЊА: Пјацета испред Атељеа 212, простор испред зграде 

Општине Стари град, простор испред зграде Радио Београда... 

МЕХАНИЗАМ: Тачно у подне, после новогодишњих честитки, мали ватромет 

симболично "отвара" свогодишњу „Улицу отвореног срца“. Из зграде позоришта 

излазе извођачи и започињу своју традиционалну штењу, стварајући јединствену 

карневалску поворку пуну музике и игре која симболично покреће „Улицу 

отвореног срца“. Тада креће главни програм на пјацети Атељеа 212. 



ОКВИРНА САТНИЦА: 

ПЈАЦЕТА АТЕЉЕА 212 

12 часова Дечији хор "Чаролија" (две песме) 

12.05 часова Водитељ програма поздравља присутне и најављује новогодишње 

честитке 

Мали ватромет симболично означава почетак „Улице отвореног срца“. 

Из зграде позоришта излазе извођачи Улице Отвореног срца. 

ГЛАВНИ ПРОГРАМ 

12.10 часова Дечији хор "Чаролија" (две песме), Леонтина и гости (музички блок) 

12.30 часова Оркестар „Отворено срце“ 

Глумци/ певачи: Душан Свилар, Ђорђе Kрећа, Антоније Тубић, Јелена Гавриловић, 

Ђорђе Стојковић... 

13 часова Kонцерт – музика из Дизнијевих цртаних филмова (ФМУ) 

13.30 часова Оркестар „Отворено срце“ 

14 часова Глумци/ певачи: Душан Свилар, Ђорђе Kрећа, Антоније Тубић, Јелена 

Гавриловић, Ђорђе Стојковић... 

14.30 часова Улични свирачи 

14.50 часова Дувачки оркестар 

СЦЕНА ИСПРЕД ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

12.30 часова Театар МИМАРТ 

12.45 часова Луткарска представа позоришта „Пинокио“ 

13.15 часова Мађионичар 

13.30 часова Дувачки оркестар 

14 часова Театар МИМАРТ 

14.30 часова Улични свирачи 



15 часова Мађионичар 


