Општина Темерин - Култура
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Издвајањем делатности културе из Културно-информативног центра „Лукијан Мушицки“,
почетком 2015. године настао је Културни центар општине Темерин (КЦОТ). За
реализацију културних програма, Културни центар располаже са простором површине 600
м², који чине позоришна и биоскопска сала са 320 места, галерија и канцеларијски простор.
Осим традиционалних манифестација, у редовне активности Културног центра сада се
убраја и сарадња са веома успешним позоришним ансамблима и уметницима од
националног значаја. Поред организовања књижевних вечери, уз традиционалну ликовну
колонију „Јегричка“, КЦОТ наставља са успешном праксом организовања самосталних и
групних изложби, чији су аутори из најразличитијих крајева АП Војводине и Републике
Србије.
Културни садржаји намењени нашим најмлађим суграђанима и реализовани на оба језика
такође су један од најважнијих приоритета КЦОТ. Организују се драмске, ликовне
радионице и пројекције дугометражних анимираних и играних филмова као и Дечја
недеља. Не треба заборавити ни „Колибри стар“, дечји фестивал на којем малишани
школског узраста пред бројном публиком демонстрирају своје певачко и сценско умеће.
Финално такмичење покрајинске смотре дечијег сценског стваралаштва у организацији
Завода за културу Војводине „Мајски сусрети“ се традиционално одржавају у КЦО
Темерин.
Током новембра месеца 2016. године Културни центар општине Темерин потписао је
пословно-техничку сарадњу са Музејем Војводине поводом реализације културних
садржаја у депандансу М. В., Етно-парку „Брвнара“. Као јединствен музеј под отвореним
небом у Војводини комплекс сачињава централни објекат – кућа саграђена од брвана,
подсећајући на традиционалну кућу, брвнару. Поред брвнаре, окућницу чине и три
оригинална предмета: зградица, млечар и курузана. Предмет уговора има за циљ
организовање културних манифестација, очување и неговање традиције, народних
обичаја, духовне и материјалне баштине српског народа са простора Крајине, едукација
становништва, организовање предавања и семинара за учење вештина везаних за старе
занате и преношење знања на млађе генерације.
МАНИФЕСТАЦИЈЕ


ЈАНУАР – САЈАМ ВИНА, Друштво пријатеља баште (Скуп винара из читаве
Србије);









ЈУН – ПАСУЉИЈАДА, Екоцентар Водомар05 (Такмичење у кувању пасуља и
разним ванолимпијским играма, богат културни програм са разним концертима на
отвореном, етносокаком на коме се излажу производи старих заната.);
СЕПТЕМБАР -ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ , Туристичка организација општине
Темерин (Манифестација која промовише културну заоставштину у Европи, у
склопу које се представља и културна баштина Темерина и свих људи који у њему
живе.);
ОКТОБАР – ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – МАСКЕНБАЛ, Културно-информативни центар
Лукијан Мушицки Темерин;
ОКТОБАР – ЈУЖНОБАЧКИ ФЕСТИВАЛ ЛУДАЈЕ, Друштво пријатеља баште;
НОВЕМБАР – ТИНИ ТЕМЕРИН, КУД Сирмаи Карољ (Музички фестивал, окупља
младе из читаве Војводине, чији је матерњи језик мађарски);

КУЛТУРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И УСТАНОВЕ:
БИБЛИОТЕКА “СИРМАИ КАРОЉ“


Темерин, Новосадска 387;

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН



Темерин, Новосадска 324
Тел. и факс: 021/ 851-600

УДРУЖЕЊЕ ЗА ШИРЕЊЕ ЗНАЊА „ИШТВАН СЕЧЕЊИ“



Темерин, ул. Новосадска 406;
Тел. 021/842-758

ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА БАШТЕ ТЕМЕРИН



Темерин, Народног фронта 82;
Тел. 063/577-705

ТЕМЕРИНСКА ЛИКОВНА СТВАРАЛАЧКА КОЛОНИЈА ТАКТ ТЕМЕРИН



Темерин, ул. ЈНА 126;
Тел. 021/842-095

КУД „Бранко Радичевић“



Сириг, ул. Новосадска 38;
Тел. 063/454-699

КУД „Вук Караџић“



Старо Ђурђево- Темерин, ул. Новосадска 142;
Тел. 021/845-708

МКУД „Сирмаи Карољ“



Темерин, ул. Петефи Шандора 19;
Тел. 021/843-411

КУД „Младен Стојановић“



Бачки Јарак, ул. Новосадска 80;
Тел. 021/847-272

