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Дом културе Сивац је установа која је основана са циљем очувања, неговања и развоја културно-

уметничког стваралаштва. Као таква, њен основни задатак је подстицање аматерског културно-

уметничког рада деце и одраслих. Задатак и сврха ове установе је и задовољавање културних 

потреба грађана Сивца у свим сегментима културе и уметности кроз одржавање манифестација и 

програма које садрже различите облике културно-уметничког стваралаштва, а то су : 

-позоришне представе 

-биоскопске пројекције 

-музички  концерти 

-промоције књига и писаног издаваштва 

-организовање трибина разлицитог едукативног и културно-уметничког садржаја 

-изложбе слика и фотографија 

-одржавање приредби забавног садржаја 

-организација књижевних вечери  и др. 

Да би се постигао задати циљ, програмска активност Дома културе Сивац одвија се кроз рад 

аматерских удружења Дома културе и што већи број културно уметничких садржаја, горе 

наведених. 

С обзиром да сам на место вршиоца дужности директора Дома културе Сивац дошла 21.12.2019. 

године, дакле на крају године, извештај о раду Дома културе Сивац, подносим за годину када је 

директор установе била Миљана Медојевић. 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ ДОМА КУЛТУРЕ СИВАЦ 2019. ГОДИНЕ: 

ЈАНУАР : 

- Учествовање фолклорног ансамбла Дома културе на школској слави у Сивцу 

ФЕБРУАР :  

-Биоскопска пројекција филма " Такси блуз" 

-Биоскопска пројекција " Машино позориште " и "Патролне шапе " 

-Учешће чланова фолклорног ансамбла на семинару у Врбасу -приказ игара из Бачке (омладински 

ансамбл) 

-Зимски концерт фолклорног ансамбла под  називом " Вече песама и игара". Учествовале све 

фолклорне групе, Милица Бајчетић-вокални солиста, народни оркестар 

МАРТ : 

-дечја представа за Дан жена под називом " Најбољи друг", позориште из Новог Сада 



-Концерт фолклорног ансамбла поводом Дана жена под називом " Женама на дар". "Светосавље 

кроз векове" - српској жени, КУД Бранислав Нушић, вокални солиста Дома културе Рада Бикицки, 

омладински ансамбл Дома културе 

-Премијера представе "Власт", драмске секције "Велимир Вељко Сандић", режија Миливоје 

Младјеновић 

-Општинска смотра драмског стваралаштва Сивац 22.3.-26.3.2019. 

АПРИЛ : 

-Одржан Бамби фест 

-Зонска смотра позоришног стваралаштва-Црвенка,представа "Власт", драмска секција Дома 

културе Сивац 

-Дечја представа " Пепа Прасе" 

-59. Општинска смотра дечијег музичко-фолклорног стваралаштва у Липару 

-Одржан пролећни концерт фолклорног ансамбла под називом " Гранчице мирисне" уз учешће 

свих фолклорних група 

МАЈ : 

-Учешће фолклорног ансамбла на манифестацији "Слатки дани" у Црвенки 

-59. Општинска смотра изворног и фолклорног стваралаштва у Руском Крстуру 

-Учешће фолклорног ансамбла на слави села у Бачком Добром Пољу 

-Учешће драмске секције Дома културе на фестивалу аматерских позоришних друштава Војводине-

покрајина, Стара Пазова, представа "Власт" у режији Миливоја Младјеновића 

-Гостовање фолклорног ансамбла Дома културе Сивац на манифестацији у Сомбору, у 

организацији културно-уметничког друштва "Раванград", под називом "Певачка радионица и 

радионица израде оглавља" 

-Учешће фолклорног ансамбла на зонској смотри музичко-фолклорног стваралаштва у Црвенки 

ЈУН : 

-Учешће фолклорног ансамбла на смотри народног стваралаштва деце Србије у Бадњевцу 

- Учешће на 58. музичком фестивалу  деце Војводине у Бачкој Тополи 

-14. смотра дечијих фолклорних ансамбала Србије у Ваљеву 

-Учешће нашег народног оркестра на завршном концерту фолклорног друштва из Црвенке 

-Завршни концерт фолклорног ансамбла у Сивцу 

 



ЈУЛ : 

Одржан 20. фестивал "Ивањско цвеће", чувар традиције војводјанских Срба староседелаца 

-Изложба слика Јосипа Клера "Све ове године" 

-Учешће фолклорног ансамбла на обележавању јубилеја уметничког друштва "Извор" из 

Станишића 

СЕПТЕМБАР : 

-Драмска секција Дома културе Сивац одржала позоришну представу "Власт", режија Миливоје 

Млађеновић, приход отишао у хуманитарне сврхе 

-Учешће певачке групе "Маслачак" на манифестацији "Дани Нове Црвенке", Дарко Ковачевић-

фрула, Игор Ковачевић-народни певач 

-Учешће на 41. фестивалу фолклорних традиција Војводине у Врбасу под називом "Панонски 

вашар" 

-Учешће на 13. фестивалу традиционалних позоришних форми "Фетра", Јаша Томић, представа 

"Власт" - Бранислав Нушић, режија Миливоје Млађеновић 

- 9. сусрет песника и сликара "Ветрењача", учешће фолклорног ансамбла 

-Поводом дечије недеље одржана дечја представа "Кључ маште" - Културни центар Кула 

-Мали концерт народне традиције поводом дечје недеље-фолклорни ансамбл Сивац 

ОКТОБАР : 

-Учешће драмске секције на "Федрас"-у, Мало Црниће, фестивал драмских аматера села Србије, 

представа " Власт"-Бранислав Нушић 

-Учешће фолклорног ансамбла на прослави дана школе у Сивцу 

НОВЕМБАР : 

-Јесењи концерт  фолклорног ансамбла, учествовале све фолклорне групе, музичке групе, солисти 

-Учешће драмске секције на фестивалу комедије "Јован Кнежевић-Цаца", представа "Власт", 

Бранислав Нушић, у Новом Бечеју 

-"Етно глас " Панчево,учешће фолклораша и вокалних солиста 

-Учешће на 9. фестивалу традиционалне изворне песме,гусала и свирке на старим инструментима 

,Кула,вокални солисти,фрулаш,самичар 

-35. фестивал акустичарске музике у Сивцу " Фамус", победник Весна Митић из Новог Сада са 

песмом "Недостају нам неке речи" 

 



ДЕЦЕМБАР : 

-8. Новогодишњи сабор фолклора у Црвенки, учествовали омладински ансамбл, мушка певачка 

група 

-21. фестивал "Етно вече " у Сивцу, кум фестивала Дејан Влашкалић виноградар, учесници 

фолклорни ансамбл, вокални солисти 

-29. Новогодишње наградно посело-уметничко забавног карактера, учесници фолклорни ансамбл, 

народни оркестар, вокални солисти, водитељи Душанка и Мишо Стујеповић, члан драмске секције 

 

 

                                                                                                    в.д. директора Дома културе Сивац : 

                                                                                                                 Вера Голубовић 

 

 

 

 
















