ПРОГРАМ И КАЛЕНДАР
културних активности у 2016. години
Општина Шамац има вeoма дугу културну традицију. Најстарије културно
друштво на подручју Општине основано је, у Обудовцу, далеке 1903.године.
Друштво је основано са циљем да његује традиционалне вриједности
српског народа, његов језик, културу, сваку врсту духовног стваралаштва,
обичаје, као и моралне и друге вриједности.
Данас на подручју општине дјелују и активно раде:
-

Српско просвјетно културно друштво «Просвјета» Шамац,
Српско просвјетно културно друштво «Просвјета» Обудовац,
Српско просвјетно културно друштве «Просвјета» Шамац, Фолклорна
секција Средња Слатина,
Културно умјетничко друштво «Шамац»,
Културно умјетничко друштво „Посавина“ Црквина
Плесни клуб «Принцес» Шамац и
Књижевни клуб «Савовање» Шамац
Омладински театар Обудовац

Ова друштва и клубови организатори су и носиоци културног живота на
подручју Општине Шамац они ће у 2016. години бити организатори и носиоци
бројних културних активности на подручју општине и то:
1. КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ШАМАЦ“
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ ШАМАЧКО ПРОЉЕЋЕ“
-

Манифестација траје један дан

-

Одржава се средином априла а у поводу Дана Општине

-

Манифестација представља смотру фолклорних друштава
ширих размјера и интернационалног је карактера

„ ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ “
- Манифестација траје један дан
-

Одржава се крајем године и представља сумирање резултата
КУД“Шамац“ у календарској години

- Учесници су три ансамбла у оквиру КУД-а „Шамац“ и то; дјечији.
припремни и извођачки уз учешће бројих Друштава.
„ЦИОФФ“
- Манифестација се одржава сваке године, средином октобра.
-

Манифестација траје један дан

2. КЊИЖЕВНИ КЛУБ „САВОВАЊЕ“
МАНИФЕСТАЦИЈА:
ДАН „САВОВАЊА“
-

манифестација траје један дан

-

одржава се сваке године у септембру

Ове године навршава се 40 година рада Клуба „Савовања“.
3.СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“
ШАМАЦ
АКАДЕМИЈЕ:
-

у поводу Дана Републике Српске, Светог Стефана која се
организује 9. јануара

-

у поводу Светог Саве

-

за Дан општине 15.априла

-

одржава се сваке године

4. СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“
ОБУДОВАЦ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ:
„ БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ“

-

манифестација траје један дан

-

одржава се сваке године у мјесецу јануару, у поводу Божићних
празника
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-

у манифестацији учествују чланови Друштва «Просвјете» Обудовац.

„СВЕТОСАВСКА БЕСЈЕДА“
-

манифестација траје један дан

-

одржава се сваке године 27. јануара поводом Дана Светога Саве,

-

у манифестацији учествују чланови Друштва „Просвјета“ Обудовац
“РАСПЈЕВАНЕ ПОКЛАДСКЕ ВЕЧЕРИ“

-

манифестација траје један дан

-

одражава се у марту

-

у манифестацији учествују пјевачи аматери у млађој и старијој
категорији
„ЗАБАВНИ ПРОГРАМ ВАСКРШЊЕ ВЕЧЕ“

-

манифестација траје један дан

-

одржава се другог дана Васкрса

-

у манифестацији учествују чланови друштва и гости

„ МЕЂУНАРОДНА СМОТРА ФОЛКЛОРА „МЕССФО“

-

манифестација траје један дан

-

одржава се сваке године у октобру

-

у манифестацији учествовују друштва из Републике Српске и других
сусједних држава.
5.КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ПОСАВИНА“

„ ВАСКРШЊЕ ФОЛКЛОРНО ВЕЧЕ“
- манифестација траје један дан
-

одржава се сваке године у дане васкршњих празника
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-

у манифестацији учествују више културно умјетничких друштава
6. СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“
ШАМАЦ
ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА СРЕДЊА СЛАТИНА

МАНИФЕСТАЦИЈЕ:
ФОЛКЛОРНИ СУСРЕТИ „СЛАТИНА“
- манифестација траје 1 дан
- у манифестацији учествују друштва из БиХ
одржавају се у јуну мјесецу
7. ОМЛАДИНСКИ ТЕАТАР ОБУДОВАЦ
Због специфичности позоришног рада који је јако скуп и изискује значајна
финансијска средства за израду сцене, гардеробе и свега осталог, рад
Омладинског театра одвија се у доста отежаним условима. Због
смањених средстава за рад често послове доводе само до пола и самим
тим нису у могућности да планирају свој даљњи рад.
8. ПЛЕСНИ КЛУБ „ПРИНЦЕС“
“МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ“
Током
цијеле
године
одржавају
се
фестивали
у
Аустрији,Словенији,Хрватској и Србји. +Клуб увијек бира најјефтиније
дестинације због најниже цијене котизације.
У 2016.години Шамац је један од општина планиран као домаћин за такмичење
РС и БиХ уз подршку Министарства породице,омладине и спорта.

Значајно је напоменути да је покровитељ свих манифестација и културних
догађања Скупштина општине Шамац.
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