Општина Врбас - Култура
Списак културних добара заштићених законом на подручју Врбаса
1. Капела „Водица“ Св. Илије у Улици Светозара Марковића, редни број 1856, СК
1854
2. Партизанска база „Центар“ у Врбасу, редни број 34, ЗМ 32 од великог значаја (592)
3. Земљано утврђење код Врбаса Чарнок, редни број 115, АН 113, од великог значаја
(568)
4. Зграда у Врбасу, Томанова вила, М. Тита 42, редни број 1214, СК 1212 од великог
значаја (346)
5. Реформаторска црква, редни број 1154, СК 1152 од великог значаја (291)
6. Српска православна црква Ваведења Богородице и иконостас, редни број 1119, СК
1117 од великог значаја (261)
7. Сеоска кућа, Змајево, Лењинова 68, редни број 1899, СК 1898

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ЈАНУАР
Светосавски дани, организатори образовне установе,Културни центар Врбаса.
МАРТ
Фестивал тамбуре Змајево, организатор КУД „Сава Вукосављев“ Змајево. Оснивањем
Велики тамбурашки оркестар 1957. под руководством Саве Вукосављева уводи тамбуру и
тамбурашку музику на велика врата у свет. Сава Вукосављев је звук тамбуре покушао да
унесе у свакодневни живот људи,да сроди песме о животу са танким звучањем тамбуре и
духом Војводине. У том духу се реализује Фестивал тамбуре са жељом да се афирмише
тамбурашка музика и негују млади музичари.
Пролећни ликовни салон, организатор Удружење ликовних уметника Врбаса, Ликовна
галерија КЦ Врбаса (Основана далеке 1968. године представља и најстарију манифестацију
овог типа у општини. Организатори ове манифестације су Удружење ликовних уметника
Врбаса, Културни центар и његова ликовна галерија.) www.kcvrbas.org ;
АПРИЛ
15. ликовна колонија „Триангл“ Савино Село У прелепом и изазовном природном
амбијенту који оставља трага и на тематском и на стилском плану у дроришту основне
школе Бранко Радичевић у Савином Селу одржава се ликовна колонија ‘’Триангл’’, која
традиционално окупља ликовне уметнике из целе Војводинне,а који за собом остављају
вредна уметничка дела. Током одржавања ликовне колоније посетиоци могу да се упознају
уметницима и њиховим делима и да уживају у идиличном амбијенту атељеа под ведрим
небом. turizamvrbas.com/item/likovna-kolonija-triangl/
Дани аматерског позоришта организатор Културни центар Врбас, Филмска
редакција,биоскоп „Југославија“. Током месец дана у сарадњи са
аматерским
позориштима Србије,позоришна публика у Врбасу има прилику да види неколико

Дани Јегричке Змајево Воде Војводине и Месна заједница Змајево. Еколошко-културна
манифестација која промовише Парк природе „Јегричка“, негује и развија еколошку свест
пре свега младих,али и наутички туризам у овом делу Војводине.
www.bradicevicravnoselo.edu.rs/Galerija/dani_jegrcke/jegricka.htm
МАЈ
Дани музеја организатор Градски музеј Културног центра Врбасa .Изложбеним
просторима Градског музеја je центар културног окупљања током “Десет дана музеја од
десет до десет“, на репертоару се смењују изложбе, предавања, промоције, радионице,
округли столови,концерти.
turizamvrbas.com/jv_events/gradski-muzej-vrbas/
Фестивал хорова,КУД „Карпати“ Врбас
„Невенов фестивал деце песника“
„Невенов фестивал деце песника“ негује стваралаштво деце песника. Значајна је
међународна манифестација која у континуитету траје од 1988.године.
„Фестивал поезије младих“
Фестивал поезије младих у Врбасу настао је 1968. године као Југословенски фестивал
поезије младих. Данас, важи за најстарији књижевни фестивал на Балкану који траје у
континуитету. Ова међународна манифестација је намењена песницима до 27 година
старости.Готово да нема важнијег књижевника са простора бивше Југославије а да није
своје прве књижевне кораке направио у Врбасу. Процењује се да је током 49. година у
Врбасу за време фестивала проборавило око две хиљаде књижевника, уметника, глумаца и
музичара. Зато је Врбас добио епитет „Град на песниковој руци-Олимп у равници“
ЈУН
Равно Село Филм Фестивал, Фестивал који афирмише филмску уметност и презентује
дебитантске филмове младих филмских уметника са простора Балкана.
#ravnoselofilmfestival �
ЈУЛ
Куцурска жетва КУД „Карпати“, Фестивал је утемељен 1989. године. На фестивалу
наступају русинска и украинска културно-уметничка друштва, али и друштва других
националних заједница са циљем очувања и неговања фолклорног наслеђа Русина и
других
националних
заједница
са
простора
Војводине.
Манифестација садржи низ програмских целина као што су: промоција књига, изложба
народне ношње, изложба слика и скулптура промоција етно кухиње, наступ фолклорних
и тамбурашких група... Фестивал се завршава традиционалним ,,Торба-балом''.
„Фијакеријада“ Равно Село
АВГУСТ
Дан младих организатор Канцеларија за младе. Kancelarija Za Mlade Vrbas - Home |
Facebook
https://www.facebook.com
13. Међународна смотра
Врбаса,Градски музеј

археолошког

филма,организатор

Културни

центар

СЕПТЕМБАР
„Фестивал фолклорних традиција Војводине“
Организатор је Културни центар
Врбаса, Фолклорна редакција.„Фестивал фолклорних традиција Војводине“
траје у
континуитету од 1979.године. У току три фестивалске вечери представљају се
инструменталисти,народни певачи,дуети,женске и мушке певачке групе,изворне групе са
приказивањем обичаја,групе са приказом игара,здравичари и дечије групе.У оквиру
фестивала одржава се и сајам етно кухиње и старих заната везаних за друштвени живот
етничких заједница у Војводини.
Фестивал меда организатор Удружење пчелара
ОКТОБАР
Јесењи ликовни салон Удружење ликовних уметника Врбаса, Ликовна галерија КЦ
Врбаса (Основана далеке 1968. године представља и најстарију манифестацију овог типа у
општини. Организатори ове манифестације су Удружење ликовних уметника Врбаса,
Културни центар и његова ликовна галерија.) www.kcvrbas.org ;
Месец књиге, Народна библиотека „Данило Киш“
НОВЕМБАР
„Костелникова јесен“, Културни центар Врбас (Међуопштинска музичко-поетска
манифестација са сусретом хорова у Врбасу у организацији КПД „Карпати“ и Културног
центра Врбаса.), www.kcvrbas.org;
ДЕЦЕМБАР
Меморијал „Сирмаи Карољ“
Културни центар Врбас (Посвећен неговању лика и дела Кароља Сирмаија и афирмацији
прозе (новеле) на мађарском и српском језику. Меморијал се од 1977. године одржава
сваке године у Врбасу и Темерину, наизменично. У овиру Меморијала одржавају се
пригодни програми у основним и средњим школама.), www.kcvrbas.org;
КУЛТУРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И УСТАНОВЕ:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ДАНИЛО КИШ“
Адреса: Марсала Тита 87, Врбас
тел: 021/705-638
Народна библиотека "Данило Киш" - VRBAS.net
www.vrbas.net/opstina-vrbas/kultura/575-biblioteka-vrbas
ГАЛЕРИЈА
Адреса: М.Тита бр. 89, Врбас
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРБАС
Адреса: М.Тита бр. 80, Врбас
тел: 021/ 704-726;
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРБАС - VRBAS.net
www.vrbas.net/opstina-vrbas/ustanove/223-kulturni-centa
веб сајт: www.vrbas.net
ГРАДСКИ МУЗЕЈ
Адреса: М.Тита бр. 89, Врбас
тел: 021/ 707-510

