
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 културног стваралаштва ,а то су : 

-позоришне представе 

-биоскопске пројекције 

-музички концерти 

-промоције књига и писаног издавалаштва  

-организовање трибина различитог едукативног и културног –уметничког садржаја 

-изложбе слика и фотографија 

-одржавање приредби забавног садржаја 

-организација књижевних вечери и др. 

Да би се остварио задати циљ, програмска активност Дома културе Сивац одвија се кроз рад 
аматерских удружења Дома културе и пласирање великог броја културних садржаја горе 
наведених. 

И поред рестриктивних мера које су биле на снази због пандемије корона вируса у свету,од маја 
месеца ,када су рестриктивне мере ублажене, Дом културе Сивац, пласирао је рекордно виског 
број културних манифестација и догађаја.Све секције Дома културе радиле се несметано,а од 
2021. године, у просторијама Дома културе, постоји и школа модерног плеса. 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ ДОМА КУЛТУРЕ СИВАЦ ЗА 2021. г. 

 

МАЈ МЕСЕЦ : 

- 15. Мај-Учешће чланова фолклорног ансамбла Дома културе на семинару у Футогу  о примени 
народних ношњи на аматерској фолклорној сцени 

-28.Мај-Предпремијера представе “ Џандрљиви муж “ драмске секције Дома културе Сивац у 
режији Миливоја Млаћеновића 

-29.Мај-премијера представе “ Џандрљиви муж “ драмске секције Дома културе Сивац у режији 
Миливоја Млаћеновића 

 



ЈУН МЕСЕЦ : 

-3.Јун –дечија позоришна представа “ Цеца переца” у извођењу позоришта “ Јеленица “ из 
Београда 

-18.Јун –гостовање драмске секције Дома културе у Дому културе у Црвенки са представом  

“ Џандрљиви муж “ Јована Стерије Поповића. 

-15.јун –учешће фолклорног ансамбла,певачких група и оркестра Дома културе на Јунском 
фестивалу-Дани традиције у Врбасу 

-19 јун-хуманитарни концерт фолклорног ансамбла Дома културе Сивац у великој сали Дома 
културе Сивац 

20 јун-гостовање  ХКЦ “ Буњевачко коло “ из Суботице са представом “ Ча Гргина Хунцутарија “. 

24.јун-извођење представе “ Џандрљиви муж “ драмске секције Дома културе у хуманитарне 
сврхе 

26.јун-учешће фолклорног ансамбла Дома културе на концерту у Крушчићу 

 

ЈУЛ МЕСЕЦ : 

5-6 јул фестивал ИВАЊСКО ЦВЕЋЕ  

22 .фестивал ИВАЊСКО ЦВЕЋЕ-један од најуспешнијих до сада. Отворен је свечаним концертом 
народног оркестра Дома културе по називом “ Свилен конац ‘’ и изложбом слика сликара Радета 
Павлова 5.7.2021. После концерта одржана је ревија народне ношње. 

6.7.2021. отворен је изложбено продајни штанд у дворишту основне школе “ 20 октобар “ у Новом 
Сивцу.У сивачкој црквеној порти,традиционално,исплетени су венци од ивањског 
цвећа.Централни догаћај-концерт чувара традиције,одржан је на отвореном,уз паљење ивањске 
ватре. 

8.јул-дечија позоришна представа “ Не дозволи да те зуб заболи “  у извођењу едукативног театра 
из Суботице 

23.јул –гостовање драмске секције Дома културе Сивац у Културном центру Кула, са представом  

“ Џандрљиви муж” Јована Стерије Поповића 

29.август-гостовање драмске секције Дома културе Сивац на “ Великогоспојинским данима “ у 
Фекетићу, са представом “ Џандрљиви муж” Јована Стерије Поповића. 

СЕПТЕМБАР : 



15.септембар –учешће фолклорног ансамбла и оркестра Дома културе на манифестацији “ Дани 
Нове Црвенке” у Новој Црвенки. 

19. септембар –учешће фолклорног ансамбла,вокалних солиста и оркестра Дома културе на 
49.сабору Народног стваралаштва Србије у Горњем Милановцу 

25.септембар-учешће фолклорног ансамбла,вокалних солиста и оркестра Дома културе на 
42.Фестивалу фолклорних традиција Војводине у Врбасу 

29.септембар –посета ученика ОШ из Сивца Дому културе.Упознавање са народном традицијом и 
радом Дома културе,обилазак Етно собе 

 

ОКТОБАР : 

-1 октобар-књижевно вече Ђорђа Рандеља и промоција књиге “ Патријарх Павле-светац којег смо 
познавали “. 

2.октобар-учешће фолклорног ансамбла,вокалних солиста и оркестра Дома културе на фестивалу 
БИСЕРНА ГРАНА  у Футогу  

3.октобар-учешће фолклорног ансамбла,вокалних солиста и оркестра Дома културе на 
29.Фестивалу динарских Срба у Војводини 

8.октобар –гостовање драмске секције Дома културе Сивац у Културном центру Бачка Топола са 
представом “ Џандрљиви муж “. 

17.октобар –одлазак свих аматера Дома културе Сивац у једнодневни обилазак Фрушкогорских 
манастира 

18.октобар-учешће драмске секција Дома културе Сивац на 50.ФЕДРАС-у Малом Црнићу са 
представом ЏАНДРЉИВИ МУЖ Јована Стерије Поповића. 

19.октобар-учешће фолклорног ансамбла,вокалних солиста и оркестра Дома културе на 
манифестацији “ Михољски дани “  У Крушчићу. 

24.октобар-ушечће фолклорног ансамбла,вокалних солиста и оркестра, на 57.фестивалу музичких 
друштава Војводине у Руми 

29.октобар-гостовање драмске секција Дома културе у Светозару Милетићу са представом 
ЏАНДРЉИВИ МУЖ Јована Стерије Поповића. 

 

НОВЕМБАР : 



6.новембар-учешће драмске секција Дома културе на 1. ДРИМ ФЕСТ-у ,међународном фестивалу 
аматерских драмских секција са представом ЏАНДРЉИВИ МУЖ Јована Стерије Поповића 

6.новембар-учешће певачких група Дома културе на 21.Етно глас-у,сусрету певачких група у 
Панчеву 

11.новембар-одржан је 37.ФАМУС 

Под слоганом –у име музике,љубави и пријатељства,реализован је један од најуспешнијих 
фестивала акустичарске музике 

17 учесника из земље и иностранства, слушала је пуна сала Дома културе.Део учесника учествовао 
је у фестивалу путем видео бима.Специјални гости били су Лена Хрвојевић-прошлогодишња 
победница,Илија Илић и Бобан Џевердановић.У склопу фестивала,одржана је и промоција књиге 
Александра Токовића “ Сећања и љубави “. Победио је бенд ТHE BAD WEEK из Новог Сада са 
песмом SO IT WAS. Стручни жири чинили су : Фрањо Пинтер,Петар Јањатовић,Мирон 
Сивч.Генерални покровитељи били су Општина Кула и покрајински секретаријат за културу,јавно 
информисање и односе са верским заједницама. 

13 децембар-представ МОРСКО БРОДСКА ЗАВРЗЛАМА у извођењу Едукативног центра из 
Суботице 

17.децембар-реализовано је 22.Етно вече дома културе Сивац. Богат програм употпунили су гости 
из СКУД “ Извор “ из Станишића и народни гуслар Радоман Јеловац из Сивца 

26.децембра одржан је традиционални зимски концерт фолклорног ансамбла Дома културе Сивац 
уз учешће свих старосних фолклорних група,волакних солиста и народног оркестра Дома културе. 

27.децембра одиграна је дечија новогодишња представ ДОРИНА НОВОГОДИШНЈА АВАНТУРА у 
изведби позоришта ЈЕЛЕНИЦА из Београда. 

Осим пласирања великог броја културно-уметничких догађаја и активног рада свих секција Дома 
културе, 2021. година је што се тиче инвестиционих улагања једна од најуспешнијих.Комлетно је 
реновирана Велика сала Дома културе.Урађен је нов патос,пресвучена су сва седшта,уграђен је 
вентилациони систем у Великој сали.Урађене су нове електричне инсталације и окречена је 
Велика сала.Осим тога ,замењена је ПВЦ столарија у великом броју просторија Дома културе. 

 

Директор Дома културе Сивац : 

Вера Голубовић 

 

 



 

 

 

 


