Програм градског дочека Нове 2018. године
"БЕОГРАДСКА ЗИМА III"
МОЈА ЗИМА - MY WINTER
Градски дочек Нове 2017. године – Београдска зима III је традиционална градска манифестација под
покровитељством града Београда која ће се одржати под слоганом „МОЈА ЗИМА- MY WINTER“ од 01.
децембра 2017. до 31. јануара 2018. године. Организациони одбор Града Београда за организовање
новогодишњих и божићних празника у периоду од 1. децембра 2017. године до 31. јануара 2018.
године, дочека Нове 2018. године и прославе православне Нове 2018. године на територији града
Београда дефинисаo је програм манифестације који ће чинити:
У циљу реализације концепта ове манифестације предлаже се методологија по којој би се
активности поделиле на:
1.
Стални догађаји:
- Програм ТРГ ОТВОРЕНОГ СРЦА
- Програм „Трг бајки“
- Програм „Рајићева – промоција новог градског платоа“
- Програм „Fun park“
- Клизалиште ТАШ
- Клизалиште Трг Николе Пашића
2.
Централни недељни догађаји:
- Свечано отварање „Београдске зиме“ – Трг отвореног срца
- Свечано отварање програма „Трг бајки“
- Програм Стреличарски викенд“
- Отварање програма „Fun park“
- Програм „Новогодишњи дечји фестивал“
- Свечано отварање Клизалишта на Тргу Николе Пашића
- Програм „Падају звезде, испуњавају снове, трк на улицу, Деда Мраз зове“
- Концертни програм „Музичка недеља“ на Тргу републике (рокенрол, блуз, реге, хипхоп, поп..)
- Програм „Бал за пензионере“
- Концертни програм на Сава променади
- Свечани дочек Нове године на платоу испред Народне скупштине – концертни
програм
- Програм „Нова година – ОТМЕНО“
- Програм „Улица отвореног срца“
- Ломљење чеснице
- Програм прославе православне Нове године УК ВУК
- Витешко пливање за часни крст
01. 12. 2017. – 15.01. 2018.- Трг републике : програм ТРГ ОТВОРЕНОГ СРЦА
Трг отвореног срца представља централно место, на којем ће се у периоду од 45 дана
одржавати бројни врхунски дечији, музички програми, као и хуманитарне акције:
1.Продаја традиционалних производа у украшеним дрвеним кућицама.
2.Викенд дечји програми (дечји хорови, диџејеви).
3. Вечерњи музички програми, Evergreen музика.
4. Хуманитарне кампање "Град отвореног срца"

-

02. 12. 2017, у 18 часова –Трг републике: СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ "Београдске зиме" уз гала
музички програм, ДУНДУ ЛУТКЕ.
-

01. 12. 2017. –– 30.12.2017. - Плато испред општине Звездара : програм „Трг бајки“
На тргу испред Установе културе "Вук Стефановић Караџић", од 1. до 30. децембра 2017.
године, свакодневно ће се играти српске народне бајке намењене како деци, тако и
одраслима, као својеврсни повратак у свет маште и детињства. Од пратећих програма
издвајамо промоцију рукотворина и старих заната, еколошке и едукативне радионице,
луткарске представе, промоција дечјих књига и дружење са писцима.

-

01. 12. 2017. у 17 часова - Плато испред општине Звездара: Свечано отварање „Трг бајки“
Свечано отварање "Трга бајки" уз представљање свих сегмената програма који ће се на том
простору одвијати до краја године.

-

01. 12. 2017. – 08.01. 2018. Плато испред ТЦ „Рајићева“: промоција новог градског платоа
Промовисање новог градског платоа, културним програмима и продајом новогодишњих
артикала.

-

14. 12. 2017. - Београдски сајам: Свечано отварање програма „Fun park“
Отварање јединственог едукативног и културног програма за децу и младе.

-

14. 12. 2017.- 25.12.2017. – Београдски сајам: програм „Fun park“
Fun park - Нови концепт, који ће објединити музичке, позоришне, као и едукативне садржаје
намењене деци и омладини. Поред живог програма, у оквиру парка биће смештене дечје
играонице и креативне радионице за децу свих узраста, као и најновије "adventure"
платформе опремљене најновијим техонологијама.

-

14.12.2017. – 31.01.2018. – СРЦ ТАШ: програм Клизалиште ТАШ
Највеће клизалиште у Београду, које ће уз богат пратећи програм оживети дух Београда 60тих, 70-тих и 80-тих.

-

21.12.2017. – 22.12.2017. – Калемегданска тврђава : Новогодишњи дечији фестивал
У два дана биће одржана четири концерта, планирани су наступ дечијих хорова уз
новогодишње песме и пригодан дечији програм

-

21.12.2017. - ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА: Свечано отварање Клизалишта Трг Николе Пашића
Свечано отварање клизалишта уз богат пратећи програм

-

21.12.2017. - 31.01.2018. – ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА: програм Клизалиште Трг Николе Пашића
Већ традиционално клизалиште, које постаје једно од препознатљивих места на којима су
суграђанима и гостима града поред клизања обезбеђени и додатни културни и забавни
програми: Наступи трибјут бендова, тематске журке на леду уз реномираног ДЈ-а, бајке за
децу на леду, креативне радионице, божићни маскенбал, хокејашки турнири, бесплатна
школица клизања.
Ове године на клизалишту ће бити реализована и ревија наше реномиране креаторке Сузане
Перић.

-

24.12.2017. – Установа културе „Вук Стефановић Караџић“: „БАЛ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ“
Богат програм првенствено намењен старијим суграђанима који укључује наступе оркестра
Станислав Бинички, кабаре "Добра стара времена", наступ Уметничког друштва пензионера
"Јелече" фолклорне програме и друге садржаје.

-

25.12.2017.-29.12.2017. –Дом омладине Београда: Програм Падају звезде, испуњавају
снове, трк на улицу, Деда Мраз зове
Забавно-едукативни програм Падају звезде, испуњавају снове, трк на улицу, Деда Мраз зове промоција реконструисаног платоа испред Дома омладине уз програме за децу, младе и
старије суграђане - маскенбал, радионице, израда украса за јелку, такмичење за најлепши
цртеж и бројне музичке програме.

-

25.12.2017.-28.12.2017. – Трг републике: Концертни програм „Музичка недеља“
Четвородневни музички програм на Тргу Републике намењен љубитељима градског звука рокенрола, блуза, реге, хип-хоп, поп, као и етно музике.
Наступају:
The Bangcocks, Texas Flood, Канда Коџа и Небојша, Ђорђе Миљеновић, Исказ, Бвана и незнани
лудаци, THC la Familia, Прти БГ, Урош Миловановић, Кристијан Молнар, Данијел Чехранов,
Илија Ђоковић, Бојана Вунтуришевић, Гитаринет Дуо, Ана Станић, IrieFM.

-

29.12.2017. – Сава променада: Концертни програм
Музички програм - два велика концерта: наступ група Ortodox celts и Ничим изазван, као вид
промоције новог градског шеталишта.

-

30. и 31. 12.2017. – Плато испред Народне скупштине Србије: ПРОСЛАВА ГРАДСКОГ ДОЧЕКА
НОВЕ 2018. ГОДИНЕ
30.12.2017. – наступ групе Van Gogh и извођача Жељка Самарџића са пратећим бендом, Зана
31.12.2017. – наступ групе Рибља чорба и извођача Аце Лукаса са пратећим бендом,
Балканика

-

31.12.2017. - Велика сала и Хол Сава Центра: ПРОСЛАВА НОВЕ 2018. ГОДИНЕ – „ОТМЕНО“
Програм за љубитеље класичне музике и џеза, сачињен од врхунских оркестара и истакнутих
виртуоза. У Великој Сали и холу Сава центра, грађани Београда и посетиоци, моћи ће
бесплатно да уживају у извођењу композиција музичких великана.

-

01.01. 2018. – Светогорска улица: програм „УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА“
Хуманитарни програм, који, од претходне године окупља велики број градских општина са
заједничком идејом да се бројним акцијама и подуватима грађани укључе у прикупљање
средстава за најугроженије. Хуманитарне програме прате и бројни културни програми на
више пунктова.

-

04.01. 2018.-28.01.2018. - Плато испред Храма Светог Саве: „БОЖИЋНО СЕОЦЕ КОД ХРАМА“
На јединственој локацији платоа са постављеним декоративним осветљењем, божићним
кућицама, распеваном јелком и божићним фијакерима, музичко-драмско-уметничким
програмима тематски ће се обележити сви јануарски празници - Бадњи дан, Божић и
Божићна чесница, Крсне славе, Свети Сава, дечји дан, дан мајки, дан очева, породични дани.

-

10.01.2018. – 11.01.2018. – Калемегданска тврђава – Горњи град : програм Стреличарски
викенд
Стреличарски викенд са такмичењима и пропратним бесплатним програмима, уз бесплатни
улаз у објекте Београдске тврђаве за све посетиоце.

-

18.01.2018.- Кула Небојша: Витешко пливање за часни крст
Витешко пливање за Богојављенски крст у организацији Краљевског реда витезова одржаће
се трећу годину заредом код Куле Небојша на Београдској тврђави, где ће бити приређен и
витешко-спортски и уметнички програм

Организациони одбор Града Београда за организовање
новогодишњих и божићних празника,
дочека Нове 2018. године и
прославе православне Нове 2018. године
_____________________________
Синиша Мали, председник

Детаљан програм сваког појединачног догађаја се налази у прилогу и сматра се саставним делом
овог програма.

Program gradskog dočeka Nove 2018. godine
"BEOGRADSKA ZIMA III"
MOJA ZIMA - MY WINTER

Gradski doček Nove 2017. godine – Beogradska zima III je tradicionalna gradska manifestacija pod
pokroviteljstvom grada Beograda koja će se održati pod sloganom „MOJA ZIMA- MY WINTER“ od 01.
decembra 2017. do 31. januara 2018. godine. Organizacioni odbor Grada Beograda za organizovanje
novogodišnjih i božićnih praznika u periodu od 1. decembra 2017. godine do 31. januara 2018. godine,
dočeka Nove 2018. godine i proslave pravoslavne Nove 2018. godine na teritoriji grada Beograda definisao
je program manifestacije koji će činiti:
U cilju realizacije koncepta ove manifestacije predlaže se metodologija po kojoj bi se aktivnosti
podelile na:
1.

Stalni događaji:

-

Program TRG OTVORENOG SRCA

-

Program „Trg bajki“

-

Program „Rajićeva – promocija novog gradskog platoa“

-

Program „Fun park“

-

Klizalište TAŠ

-

Klizalište Trg Nikole Pašića
2.

Centralni nedeljni događaji:

-

Svečano otvaranje „Beogradske zime“ – Trg otvorenog srca

-

Svečano otvaranje programa „Trg bajki“

-

Program Streličarski vikend“

-

Otvaranje programa „Fun park“

-

Program „Novogodišnji dečji festival“

-

Svečano otvaranje Klizališta na Trgu Nikole Pašića

-

Program „Padaju zvezde, ispunjavaju snove, trk na ulicu, Deda Mraz zove“

-

Koncertni program „Muzička nedelja“ na Trgu republike (rokenrol, bluz, rege, hiphop, pop..)
- Program „Bal za penzionere“
- Koncertni program na Sava promenadi

- Svečani doček Nove godine na platou ispred Narodne skupštine – koncertni
program
- Program „Nova godina – OTMENO“
- Program „Ulica otvorenog srca“
- Lomljenje česnice
- Program proslave pravoslavne Nove godine UK VUK
- Viteško plivanje za časni krst

-

12. 2017. – 15.01. 2018.- Trg republike : program TRG OTVORENOG SRCA

Trg otvorenog srca predstavlja centralno mesto, na kojem će se u periodu od 45 dana održavati brojni
vrhunski dečiji, muzički programi, kao i humanitarne akcije:
1.Prodaja tradicionalnih proizvoda u ukrašenim drvenim kućicama.
2.Vikend dečji programi (dečji horovi, didžejevi).
3. Večernji muzički programi, Evergreen muzika.
4. Humanitarne kampanje "Grad otvorenog srca"

-

02. 12. 2017, u 18 časova –Trg republike: SVEČANO OTVARANJE "Beogradske zime" uz gala
muzički program, DUNDU LUTKE

-

01. 12. 2017. –– 30.12.2017. - Plato ispred opštine Zvezdara : program „Trg bajki“

Na trgu ispred Ustanove kulture "Vuk Stefanović Karadžić", od 1. do 30. decembra 2017. godine,
svakodnevno će se igrati srpske narodne bajke namenjene kako deci, tako i odraslima, kao svojevrsni
povratak u svet mašte i detinjstva. Od pratećih programa izdvajamo promociju rukotvorina i starih zanata,
ekološke i edukativne radionice, lutkarske predstave, promocija dečjih knjiga i druženje sa piscima.
-

01. 12. 2017. u 17 časova - Plato ispred opštine Zvezdara: Svečano otvaranje „Trg bajki“

Svečano otvaranje "Trga bajki" uz predstavljanje svih segmenata programa koji će se na tom prostoru
odvijati do kraja godine.
-

01. 12. 2017. – 08.01. 2018. Plato ispred TC „Rajićeva“: promocija novog gradskog platoa

Promovisanje novog gradskog platoa, kulturnim programima i prodajom novogodišnjih artikala.
-

14. 12. 2017. - Beogradski sajam: Svečano otvaranje programa „Fun park“

Otvaranje jedinstvenog edukativnog i kulturnog programa za decu i mlade.

-

14. 12. 2017.- 25.12.2017. – Beogradski sajam: program „Fun park“

Fun park - Novi koncept, koji će objediniti muzičke, pozorišne, kao i edukativne sadržaje namenjene deci i
omladini. Pored živog programa, u okviru parka biće smeštene dečje igraonice i kreativne radionice za decu
svih uzrasta, kao i najnovije "adventure" platforme opremljene najnovijim tehonologijama.
-

14.12.2017. – 31.01.2018. – SRC TAŠ: program Klizalište TAŠ

Najveće klizalište u Beogradu, koje će uz bogat prateći program oživeti duh Beograda 60-tih, 70-tih i 80-tih.
-

21.12.2017. – 22.12.2017. – Kalemegdanska tvrđava : Novogodišnji dečiji festival

U dva dana biće održana četiri koncerta, planirani su nastup dečijih horova uz novogodišnje pesme i
prigodan dečiji program
-

21.12.2017. - TRG NIKOLE PAŠIĆA: Svečano otvaranje Klizališta Trg Nikole Pašića

Svečano otvaranje klizališta uz bogat prateći program
-

21.12.2017. - 31.01.2018. – TRG NIKOLE PAŠIĆA: program Klizalište Trg Nikole Pašića

Već tradicionalno klizalište, koje postaje jedno od prepoznatljivih mesta na kojima su sugrađanima i gostima
grada pored klizanja obezbeđeni i dodatni kulturni i zabavni programi: Nastupi tribjut bendova, tematske
žurke na ledu uz renomiranog DJ-a, bajke za decu na ledu, kreativne radionice, božićni maskenbal, hokejaški
turniri, besplatna školica klizanja.
Ove godine na klizalištu će biti realizovana i revija naše renomirane kreatorke Suzane Perić.
-

24.12.2017. – Ustanova kulture „Vuk Stefanović Karadžić“: „BAL ZA PENZIONERE“

Bogat program prvenstveno namenjen starijim sugrađanima koji uključuje nastupe orkestra Stanislav
Binički, kabare "Dobra stara vremena", nastup Umetničkog društva penzionera "Jeleče" folklorne programe
i druge sadržaje.
-

25.12.2017.-29.12.2017. –Dom omladine Beograda: Program Padaju zvezde, ispunjavaju snove,
trk na ulicu, Deda Mraz zove

Zabavno-edukativni program Padaju zvezde, ispunjavaju snove, trk na ulicu, Deda Mraz zove - promocija
rekonstruisanog platoa ispred Doma omladine uz programe za decu, mlade i starije sugrađane - maskenbal,
radionice, izrada ukrasa za jelku, takmičenje za najlepši crtež i brojne muzičke programe.
-

25.12.2017.-28.12.2017. – Trg republike: Koncertni program „Muzička nedelja“

Četvorodnevni muzički program na Trgu Republike namenjen ljubiteljima gradskog zvuka - rokenrola, bluza,
rege, hip-hop, pop, kao i etno muzike.
Nastupaju:
The Bangcocks, Texas Flood, Kanda Kodža i Nebojša, Đorđe Miljenović, Iskaz, Bvana i neznani ludaci, THC la
Familia, Prti BG, Uroš Milovanović, Kristijan Molnar, Danijel Čehranov, Ilija Đoković, Bojana Vunturišević,
Gitarinet Duo, Ana Stanić, IrieFM.

-

29.12.2017. – Sava promenada: Koncertni program

Muzički program - dva velika koncerta: nastup grupa Ortodox celts i Ničim izazvan, kao vid promocije novog
gradskog šetališta.
-

30. i 31. 12.2017. – Plato ispred Narodne skupštine Srbije: PROSLAVA GRADSKOG DOČEKA NOVE
2018. GODINE

30.12.2017. – nastup grupe Van Gogh i izvođača Željka Samardžića sa pratećim bendom, Zana
31.12.2017. – nastup grupe Riblja čorba i izvođača Ace Lukasa sa pratećim bendom, Balkanika
-

31.12.2017. - Velika sala i Hol Sava Centra: PROSLAVA NOVE 2018. GODINE – „OTMENO“

Program za ljubitelje klasične muzike i džeza, sačinjen od vrhunskih orkestara i istaknutih virtuoza. U Velikoj
Sali i holu Sava centra, građani Beograda i posetioci, moći će besplatno da uživaju u izvođenju kompozicija
muzičkih velikana.
-

01.01. 2018. – Svetogorska ulica: program „ULICA OTVORENOG SRCA“

Humanitarni program, koji, od prethodne godine okuplja veliki broj gradskih opština sa zajedničkom idejom
da se brojnim akcijama i poduvatima građani uključe u prikupljanje sredstava za najugroženije.
Humanitarne programe prate i brojni kulturni programi na više punktova.
-

04.01. 2018.-28.01.2018. - Plato ispred Hrama Svetog Save: „BOŽIĆNO SEOCE KOD HRAMA“

Na jedinstvenoj lokaciji platoa sa postavljenim dekorativnim osvetljenjem, božićnim kućicama, raspevanom
jelkom i božićnim fijakerima, muzičko-dramsko-umetničkim programima tematski će se obeležiti svi
januarski praznici - Badnji dan, Božić i Božićna česnica, Krsne slave, Sveti Sava, dečji dan, dan majki, dan
očeva, porodični dani.
-

10.01.2018. – 11.01.2018. – Kalemegdanska tvrđava – Gornji grad : program Streličarski vikend

Streličarski vikend sa takmičenjima i propratnim besplatnim programima, uz besplatni ulaz u objekte
Beogradske tvrđave za sve posetioce.
-

18.01.2018.- Kula Nebojša: Viteško plivanje za časni krst

Viteško plivanje za Bogojavljenski krst u organizaciji Kraljevskog reda vitezova održaće se treću godinu
zaredom kod Kule Nebojša na Beogradskoj tvrđavi, gde će biti priređen i viteško-sportski i umetnički
program

