КОСТОЛАЧКО ЛЕТО

ЈУ

КАЛЕНДАР
ДЕШАВАЊА
есплатна школа пливања,
18. Блокација
СРЦ „Топољар”
д вечерас ништа на Ш“, концерт КУД-а „Костолац“, плато испред
20. „ОДома
културе у 20:30 часова
колонија „Ђорђе Вајферт
20–25. Л- иковна
оставштина за будућност“
иоскоп на отвореном, затворени део
23–24. Булице
Боже Димитријевића у 21 час
1. Просидба
2. Шпијуни

онцерт гудачког квартета „Романтика“,
28. Кплато
испред фонтане у 20:30 часова
ани Дунава, локација СРЦ „Топољар“,
29. Ду 10
часова
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на отвореном: EEPROM DJ`s,
30. ЖСРЦурка„Топољар”
у 22 часова

ЛЕТО КОСТОЛАЧКО

ЈУЛ

етњи биоскоп – градски парк у Костолцу у 22 часова;
1–2. Лхорор
филмови: Оличење зла, Девојка са фотографије
културе
3. Концерт, Балетски студио „Амадеус”, плато испредуДома
20:30 часова
tandup комедија: Неша Бриџис, затворена улица
4. SБоже
Димитријевића у 21 час
9-15. ОСТРОВАЋКИ БЕЋАРАЦ, МЗ Острово
15. Игрице без граница, Острово
21. Слава града (црква Св. Максима Исповедника)
22. Tribe trails, локација СРЦ „Топољар”
КОРОК фестивал, концерт костолачких рок група;
23. гост
вечери: концерт рок групе „Рибља чорба”, СРЦ „Топољар“

25. Концерт Енрике Муњоз, гитара, плато испред фонтане у 20:30 часова
26. Игрице без граница, Кленовник у 18 часова
ече евергрин филмова: Биоскоп на отвореном,
27–28. ВСРЦ
„Топољар” у 21 час
срца и пријатељства”,
28.јул-4.август Ликовна колонија „Отвореног
просторије УЛУК АРТ-а, у 13 часова
29. Вече реп музике - Стонер, Куртоазија, Фокс Вуја
 урнир: Рукомет на песку,
29–30. Тлокација
СРЦ „Топољар”

ШИХ
У СЛУЧАЈУ ЛО
УСЛОВА,
ВРЕМЕНСКИХ
ГАЂАЈИ ЋЕ
ОДРЕЂЕНИ ДО
У ДОМУ
ТИ
ЈА
СЕ ОДВИ
КУЛТУРЕ
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АВГУСТ
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1. Чорбаријада, Стари Костолац
иковна колонија „Костолац 2017”,
3–7. Ллокација
плато испред ресторана „Драгуљ“
4–6. BEACH VOLEY, локација СРЦ „Топољар”
5. Дечија представа „Мрле и цврле“, СРЦ „Топољар” у 17 часова
8. Чорбаријада Петка, МЗ Петка
9. Игрице без граница - Петка
11. Игрице без граница - Стари Костолац
12. „Орфеј на Дунаву”
иоскоп на отвореном, вече акционих филмова,
12–13. Бзатворена
улица Боже Димитријевића у 21 час
Аутопут смрти, Остављени
Спортски дан, СРЦ „Топољар”

16.
урнир у баскету и турнир у кошарци за децу,
19–20. ТСРЦ
„Топољар” од 10 часова
25. Игрице без граница, финале, затворена улица Боже Димитријевића у 17 часова
27–28. Госпојинско прело - Кленовник, МЗ Кленовник
атварање костолачког културног лета, Кабаре „Цимет и ванила“,
31. Зтераса
Дома културе у Костолцу у 20 часова

ЛЕТО КОСТОЛАЧКО

СПОРТСКИ
ДОГАЂАЈИ
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КОСТОЛАЧКО ЛЕТО

Једној младој жени,
која живи досадним
животом у успаваном
градићу Спирфиш,
почињу да пристижу
фотографије брутално
убијене девојке. Да
ли су оне праве или
намонтиране? Иза њих
стоји или серијски
убица или неки чудак
са болесним смислом
за хумор.

Оно што је изгледало као
обећавајуће путовање ка
бољем животу постаје
мучна борба за опстанак,
када поремећен, наоружан осветник почиње да
„лови“ групу ненаоружаних мушкараца и жена,
миграната. Нашли су се на
граници САД-а и Мексика,
где сурова и немилосрдна
пустиња постаје главни непријатељ у борби
за опстанак. Шансе за
избављење су све мање
како полако откривају да
немају где да се сакрију
од немилосрдног, упорног
и окрутног убице.
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ЛЕТО КОСТОЛАЧКО

Како би платио медицинске рачуне своје
девојке, Кејси Стејн
уплиће се у кријумчарење дроге са бившим
послодавцем, Гераном.
Након што све прође
наопако, приморан је
да бежи од немилосрдне банде чији је шеф
Хејген.
Кејси започиње
адреналинску јурњаву
немачким ауто-путем
како би спасао своју
девојку, пре него што
буде касно.

Знанственик који може
ући у подсвест опседнутих
људи мора спасити млaдог
дечака од демона који
поседује невиђене моћи,
док се истовремено суочава
са хорорима из своје прошлости.

ФИЛМСКИ
ПРОГРАМ

КОНЦЕРТИ

„ОРФЕЈ НА ДУНАВУ“
НАЦИОНАЛНИ
И МЕЂУНАРОДНИ
ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ

Тврди да је живот “станд уп”
и “станд уп” живот. Краљ је
имитација људи које нико не
познаје, али након његовог
наступа свима се чини да би
описане људе препознали на
улици.
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ЗАТВАРАЊЕ
КОСТОЛАЧКОГ
ЛЕТА

  кабаре
„ЦИМЕТ
И
ВАНИЛА“

Три у потпуности различите жене спаја једно
кабаретско вече у којем
„спонтано”, уз клавирску
пратњу певају, причају и
наздрављају савременим
мушкарцима. Кроз призму
музике и песама романтичарског доба њих три, свака из свог угла, причају о
својим искуствима и себи.

Све додатне информације можете добити на телефоне: 012/402-178

