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KULTURNA DOGAĐANJA 

 

S obzirom da su napokon izvan snage sve mjere vezanu za COVID 19, POU Slatina 

intenzivno nastavlja svoje aktivnosti vezane za kulturne događaje. Planiramo dogovoriti 

kazališne predstave, po mogućnosti komedije, što češće. Do kraja godine, osim Virkasa koji se 

odvijao u veljači s ograničenim brojem publike, imamo dogovorene četiri kazališne predstave 

za odraslu publiku, ali s obzirom da je u Slatini uz podršku POU Slatine osnovano Slatinsko 

amatersko kazalište Lea Srdoč plan je održati i obnoviti manifestaciju „Slatinske amaterske 

večeri“ tijekom mjeseca studenog. Prvu predstavu planiramo krajem travnja, jednu za svjetski 

dan smijeha 10. svibnja, dvije predstave na otvorenom tijekom Kina pod zvijezdama.  

U studenom planiramo uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada 

Slatine organizirati Slatinsku malu scenu. Kroz dječji kazališni tjedan cilj nam je kroz dva 

tjedna organizirati pet kazališnih predstava za djecu iz Slatine i naselja koja Slatini gravitiraju. 

Predstavama će prethoditi kreativne radionice za djecu. Cilj je ove godine spojiti Slatinsku 

malu scenu i Slatinske amaterske večeri. Za kazalište je u planu izdvojiti 70.000 kn (Grad 

Slatina 50.000 kn i Ministarstvo kulture 20.000). 

Prostor predvorja kino dvorane, osim svoje primarne namjene, prigodan je i za 

domjenke, koji se povremeno organiziraju nakon glavnih događanja i razne radionice. Učionice 

se koriste kao pomoćna garderoba za dječje školske programe ili za veće koncerte. 

Od mnogobrojnih događanja koje ćemo organizirati ili biti suorganizatori još bismo 

istaknuli: 

 OŠ Eugena Kumičića - DAN ŠKOLE 

 UDRUGA VRETENAC 

 UDRUGA LIČANA 

 KONCERTI POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA KULTURE – tri programa  

 UDRUGA VRETENAC 

 Društvo naša djeca  

 Dani Milka Kelemena  

 DV ZEKO 

 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL DUHOVNE GLAZBE 

 GLAZBENA ŠKOLA MILKA KELEMENA 

 ŽUPA SV. JOSIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KINO POD ZVIJEZDAMA 

Kino pod zvijezdama projekt je koji provodimo svako ljeto. Svakoga tjedna po četiri 

danu u mjesecu srpnju, organizirat ćemo besplatne filmske projekcije na otvorenom. Kino pod 

zvijezdama obično posjeti preko 3.000 posjetitelja. Bitno je napomenuti da će se manifestacija 

održavati na lokaciji ispred zgrade kina. Ova je lokacija odličan izbor, što se može vidjeti i po 

odličnoj posjećenosti. 

Pripremit ćemo, kao i svake godine, bogat program koji će svakoga tjedna svog 

održavanja okupljati velik broj posjetitelja. Dječju čaroliju Kina pod zvijezdama upotpunit će 

i pokrovitelji koji će se potruditi mališanima učiniti zvjezdane večeri nezaboravnima. Uz 

potporu TZ grada Slatine organizirat ćemo prigodni stend up (TZ će osigurati 10.000 kn za 

ovaj program), a HAVC će tijekom godine za europske programe osigurati 14.000 kn. 

RENDEZ-VOUS AU CINEMA!, listopad/studeni 

Zajednički projekt Francuskog instituta u Hrvatskoj, Hrvatskog audiovizualnog centra 

i Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača, “Rendez-vous au cinéma” prvi je put organiziran 

u 2015. godini tijekom festivala Francuske u Hrvatskoj.  

Ovaj značajan projekt posvećen francuskom filmu na veseo i eklektičan način okuplja 

različite filmske forme (igrane, dokumentarne i crtane filmove) različitih estetika s ciljem da 

privuče vrlo široku i raznoliku publiku na cijelom teritoriju Hrvatske. 

Slatina se i ove godine priključuje organiziranju ovog programa.  

 

SVJETSKI DAN AUDIOVIZUALNE BAŠTINE, listopad  

Uz Svjetski dan audiovizualne baštine u neovisnim hrvatskim kinima u suradnji s 

Hrvatskim državnim arhivom – Hrvatskom kinotekom, prikazat će se klasici hrvatske 

kinematografije čime se želi upozoriti na nužnost zaštite audiovizualnog materijala kao važnog 

dijela nacionalnog identiteta. 

 

ZAGREB FILM FESTIVAL, studeni  

Zagreb Film Festival je od samog početka programski usmjeren k predstavljanju i 

promociji debitantskih filmova i novih autora. Paralelno s publikom ZFF-a organizirat ćemo 

filmove iz Glavnog programa, u sklopu programa ZFF putuje. 

 

DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR, studeni  

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara održat će se  projekcija prigodnog 

filma. 

 

BLAGDANI U KINU, prosinac 2022./siječanj 2023. 

Pučko otvoreno učilište Slatina krajem 2022. i početkom 2023. organizira blagdane u 

kinu. Kino Slatina počasti će svoju vjernu publiku u povodu 100 godina kina u Slatini s 

besplatnim projekcijama kino hitova.  

 


