
12.00 - 13.00

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

16.30 - 17.15

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00

11.30 - 12.30

12.30 - 13.30

14.00 - 14.45

15.00 - 15.55

14.30 - 15.30

15.00 - 16.00

16.00 - 16.55

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК

МАЛА САЛА

САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК
САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК

САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК

МАЛА САЛА

ХОЛ - СТУДИО 
Н1 ЈУНИОР

МАЛА САЛА

САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК

ХОЛ - СТУДИО 
Н1 ЈУНИОР

МАЛА САЛА

САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК

МАЛА САЛА

САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК

Свечано отварање фестивала Нина Јанковић, глумица

„Уметничка радионица Кесић”, Београд

Нина Граховац, глумица

Школа глуме „Иза седам мора”, Београд

Школа глуме „Сцена за младе”, Београд

„Радионица глуме Душанке Рабреновић”, 
Подгорица (Црна Гора) и „Уметничка 
радионице Кесић”, Београд

Професори школице „Малац музикалац 
Палилула“, Београд 

Драгана Кауцки, спикер и водитељ

Урош Петровић, илустратор, фотограф, 
књижевник

Jeзички центар „Еquilibrio kids”, Београд

Студио глуме „Две бесне глисте”, Београд

Милош Миловановић, водитељ ТВ Н1 

Школа глуме Студио1

Група ученика Економске школе и 
Гимназије из Куршумлије 

Дечји драмски студио „Пан театар”, 
Београд 

Јелена Стефановић, костимограф 

Belgrade English Language Theatre

7 - 14 год.

9 - 14 год.

7 - 14 год.

7 - 14 год.

4 - 12 год.

7 - 12 год.

9 - 19 год.

9 - 19 год.

3 - 11 год.

9 - 19 год.

5 - 19 год.

4 - 10 год.

8 - 88 год. 

9 - 19 год.

> 15 год. 
Потребно добро познавање 

енглеског језика

Драматизација романа Градимира Стојковића Хајдук у Београду  

Деца путују по различитим земљама глумећи сцене карактеристичне за земљу у којој се нађу. 

Представа прати главну јунакињу тинејџерку Милицу која се први пут се заљубљује и то доводи до промене понашања, 
попуштања у школи, сукоба у породици и разних других перипетија...

Колаж одломака драмских текстова за различите узрасте од Јасминке Петровић до Нушића.

У првом делу слушамо музичку бајку Сергеја Прокофјева „Пеца и Вук“ у аранжману за четири руке коју изводи клавирски дуо 
„Разредне“ (Јасмина Раковић и Ружица Гојковић) уз нарацију Јелене Шаренац. Други део радионице води композитор Владимир 
Петровић. Он ће са децом разговарати о емоцијама које музика ствара у нама. 

Како се прави интервју - од припреме и најаве, преко вођења самог интервјуа до одјаве.

Ову радионицу могу похађати сва деца - без обзира на искуство. Дођите да заједно разрадимо ваше фотографско око и 
пробудимо креативност у вама. Сазнајте како настаје врхунска фотогрфија. 

Седмоглаво чудовиште потапа бродове у Кинеском мору. Краљ обећава руку принцезе ономе ко убије чудовиште. Капетан Џон 
Пиплфокс креће у поход на чудовуште.

Снежана, Мала Сирена, Успавана Лепотица, Kруела и Марица су врло добро познати ликови из бајки које волимо. Свима је 
живот закомпликовала једна особа - вештица. Сада је време за свођење рачуна. Kо је био добар, а ко неваљао? Kако је прошла 
вештица? У нашој причи вештица Веца мора  да објасни своје поступке, и то пред правим судом. 

Одмах прелазимо на праксу! После кратког упознавања са основним правилима телевизијског извештавања, полазници ће се на 
лицу места опробати у ТВ формама које их највише интересују. Извештавање са лица места преко интернета, биће препуштено 
управо новим младим репортерима. Пратите нас уживо на ФБ страници сајта NajboljaMamaNaSvetu.com 

Полазници школе глуме Студио1 одржаће радионицу о основама глумачког заната кроз импровизацију под називом „Ланчана 
клупа“. Клупа као место сусрета, контакта, као основа драмског сукоба и радње.

Представа урађена по мотивима истоимене народне бајке. Вечита борба добра и зла у којој главни јунаци прелазе разне 
препреке до циља.

Упознавање кроз историју, од праисторије до данас, али кроз драмску форму. Публика је на посебном лету линије AIR PAN, а у 
току лета, док се стјуардесе и стјуарти брину о њима, гледају на видео биму кратке филмове о одређеном историјском добу. 

Како одело помаже глумцу да се опусти и  боље уђе у лик. 

The plot of The Dumb Waiter concerns the lives of two thugs—possibly killers—on the night of a new assignment. The 
uncertainty of their situation, however, is remarkable: They do not know who has hired them or who their victim will be. They 
are merely waiting for their orders.

Људи комуницирају на разне начине: телом, покретом, погледом, звуком, речима... Говор је само један од начина комуницирања. 
Али да би говор био сигуран, тело мора бити освешћено и у складу са оним што говоримо. Радионица, кроз теоријски и практични 
део, има за циљ да победи трему, побољша ваш говор, освести тело и помогне да ојачате сугестивност и изражајност у говору.

Представа  „Хајдучко осмо пет“

Радионица „Уз помоћ глумачких техника до 
сигурнијег става“

Представа „Пут око света“

Представа „Мене нико не воли“

Представа „Глумом кроз детињство“

Радионица „Оживимо причу кроз музику“ 

Новинарско-водитељска радионица

Радионица „Како покренути и искористити 
креативно размишљање за настанак 
врхунских фотографија и других визуелних 
садржаја? “ 

Представа „Капетан Џон Пиплфокс” (Captain 
John PeopleFox)

Представа „У недостатку доказа“

УКЉУЧЕЊЕ УЖИВО: Новинарско-водитељска 
радионица 

Интерактивна радионица „Клупа“ Школа 
глуме Студио1

Представа „Златна јабука и девет пауница“ 

Представа „Путовање кроз векове“

Радионица „Костимографија“

„The Dumb Waiter“ (Bez Pogovora) by Harold 
Pinter

СУБОТА 06.05.2017.

ПЕТАК 05.05.2017.

ВРЕМЕ МЕСТО ШКОЛА ИЗВОЂАЧ / ВОЂА РАДИОНИЦЕ УЗРАСТОПИСНАЗИВ ПРЕДСТАВЕ / РАДИОНИЦЕ



11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 14.40

14.30 - 15.30

15.00 - 16.00 

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 19.10

19.00 - 20.00

МАЛА САЛА

САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК

МАЛА САЛА

САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК

ХОЛ - СТУДИО Н1 
ЈУНИОР

МАЛА САЛА

САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК

МАЛА САЛА

САЛА ДОНКА 
ШПИЧЕК

ХОЛ - СТУДИО Н1 
ЈУНИОР

Професори школице „Малац генијалац 
Палилула“, Београд 

Позориште „Чарапа”, Београд

Иван Живковић, редитељ 

Школа глуме „Сцена за младе”, Београд 

Мали драмски студио „Културни центар”, 
Панчево

Јадранка Пејановић, новинар ТВ Н1 са 
којом ћете снимити и укључење уживо 
правом ТВ камером.

Дечји културни центар, Нови Сад

Бојан Жировић, глумац 

Студио „Бис”, Београд

Смешна телевизија Зорана Кесића: Вести!

8 - 88 год.

2 - 10 год.

7 - 13 год.

9 - 19 год.

7 - 99 год.

7 - 17 год.

7 - 19 год.

13 - 19 год.

13 - 19 год.

Брзина читања просечног читаоца је свега 20-30 стр. текста за сат времена, уз разумевање и памћење око 35% - 40% прочитаног 
садржаја. Стицањем вештине брзог читања и ефикасног памћења може се постићи брзина између 80-100 стр. текста за сат 
времена, уз разумевање и памћење од 60% - 80% прочитаног садржаја. Упорном вежбом се може достићи и брзина од чак 200 
стр. на сат времена! Научите основе ове технике корисне за цео живот. 

Представа је реализована као луткарска у комбинацији са маскама и глумцима. Свима добро позната бајка динамичног, живог 
дијалога са пуно сонгова изузетно ликовно опремљена. Један сасвим обичан дан, у једном сасвим обичном дворишту, мама као 
и свака мама, деца као и сва деца на свету, радознала и заиграна, и толико обична поука, толико пута изговорена: „Упамти шта ти 
кажем, закључај врата!“. Сувише лако да би било озбиљно схваћено, све док на та иста врата не закуца гладни вук. И тада почиње 
права драма.

Деца ће у сарадњи са редитељем проћи кроз цео процес снимања једног филма.

У овој необичној причи су се помешали јунаци из разних бајки, прича и из наше прошлости... Ту срећемо Успавану лепотицу, 
Алису у земљи чудеса, Грдану, старог Вујадина, Николу Теслу и многе друге деци добро познате ликове... Проблем настаје када 
кћерку Старог Вујадина зачара зла Грдана и учини да она стално спава. Тада Стари Вујадин зове у помоћ вилу, Николу Теслу и 
многе друге како би ослободили његову кћерку од чаролије... А да ли ће наши јунаци помоћи успаваној лепотици и да ли ће 
победити Грдану сазнаћете само ако погледате ову бајку!

У станове једне зграде уселили су се кућни духови. Станарима није ни мало лако, али чим су променили неке лоше навике 
кућним духовима постаје досадно и напуштају их. Станари постају дружелјубивији и веселији, а заједнички живот у њиховој 
згради много лепши.

Како ради ТВ – kоји све ТВ формати постоје, ко припрема вести, шта су елементи добре приче, писање за тв, укључење уживо...

За све авантуристе који су спремни да се ставе у кожу глумаца који често морају и да импровизују. Напомена: понесите текст тј. 
речи песме ваше омиљене музичке групе! 

Тинејџ прича о одрастању и несрећама које оно доноси.

Многи велики глумци говорили су да је у глуми најважније реаговати, бити у односу, отворити своја чула. У овој радионици 
бавићемо се управо тиме - својим чулима. Причаћемо приче слушајући, миришући, гледајући, додирујући....

О маминим и татиним ћеркама и синовима. Представа је рађена по филму „The Breakfest Club“.

Научићемо како се прави вест, анкета, како се ради интервју, како се од озбиљне прави смешна вест. Чиста магија!

Радионица „Брзо читање и ефикасно 
памћење“ 

Представа „Вук и седам јарића“

Радионица „Тајне филмске режије“

Представа „Збуњена бајка”

Сцене из представе „Кућни духови“

ЈАВЉАЊЕ СА ТЕРЕНА: Новинарско-
водитељска радионица

Радионица изненађења!

Представа „Контролни”, Милена Деполо

Радионица „Чула“

Представа „Казнена субота“

Новинарско-водитељска радионица

НЕДЕЉА 07.05.2017.
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