Београдска зима
Програм у организацији ЈП "Београдска тврђава"
Децембар 2017:
7. ДЕЦЕМБАР 2017 – 9. ЈАНУАР 2018.
Изложба Едвине Романовић Худечкове биће отворена у Галерији Београдске тврђаве у
Стамбол капији на Горњем граду. Изложбу чине слике, колажи и асамблажи. Радови су
мањег формата и добијају на додатној вредности и поетици у простору Тврђаве.
Едвина Романовић Худечкова је члан УЛУС-а и Удружења Q ликовних уметника Брна у
Чешкој. Реализовала је више од 20 самосталних изложби.
27. ДЕЦЕМБАР У 12.00 - НОВОГОДИШЊИ ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ
На Музичком павиљону на Калемегдану биће одржан Новогодишњи дечји фестивал, на
којем ће наступити дечји хорови, уз новогодишње песме и пригодан пратећи програм.
Наступиће солисти Удружења "Талија", као и два хора Музичке школе "Станковић"
(предшколски узраст и млађи основци) и ученици Одсека хармонике.
Концерту ће присуствовати и корисници Центра за смештај и дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју Стари Град, који ће заједно са присутном децом китити јелку
на Калемегдану.
ИЗЛОЖБЕ НА САВСКОМ ШЕТАЛИШТУ
1) Буквар и букварска настава код Срба
2) Београд царског генерала и славног инжењера барона Доската Де Мореза
3) Изложба Природњачког музеја
Јануар 2018:
10. и 11. ЈАНУАР - СТРЕЛИЧАРСКИ ЧАС НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ
ЈП „Београдска тврђава” и Удружење за историјско стреличарство „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО”
одржаће промоцију и упутити посетиоце Београдске тврђаве у основе стреличарства, а
заинтересовани посетиоци моћи ће да се опробају у овој вештини.
Промоција ће бити организована на Горњем граду Београдске тврђаве (код Диздареве куле –
Опсерваторије).

10. и 11. ЈАНУАР - БЕСПЛАТАН УЛАЗ У ОБЈЕКТЕ НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ
Улаз у објекате на Београдској тврђави биће бесплатан. Посетиоци ће бити у прилици да
посете Кулу Небојша и Казамате са изложбом средњовековних справа за мучење.
18. ЈАНУАР - ВИТЕШКО ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ
Витешко пливање за Богојављенски крст, у организацији Краљевског реда витезова,
одржаће се трећу годину за редом код Куле Небојша на Београдској тврђави, где ће бити
приређен и витешко спортски и уметнички програм.

