
ПРОГРАМ 54. ОПЛЕНАЧКЕ БЕРБЕ И   САБОРА ИЗВОРНОГ НАРОДНОГ 

СТВАРАЛАШТВА  - ТОПОЛА 2017. 

 

СРЕДА -  4. ОКТОБАР 2017.  

10,00 сати  - 13. Међународно оцењивање вина и ракије – Карађорђева касарна 

 

ПЕТАК – 6. ОКТОБАР 2017.  

 

10,00 сати – Дечији маскенбал, улицама Тополе до Винског трга 

10,45 сати – Музичка игра уз песму „На ливади под јасеном“-припремна предшколска 

група Дечије установе „Софија Ристић“  - Вински трг 

11,00 сати - Представа за децу – Вински трг 

 

12,00 сати – Наступи  КУД-ова, певачких група и инструменталиста  -  Вински трг 

 

14,00 сати - Свечано отварање „Опленачке бербе 2017“ обраћањем председника 

општине Топола господина Драгана Живановића и народног посланика и 

председника Скупштине општине Топола Драгана Јовановића 

Позорница на отвореном у Карађорђевом граду* 

 

14,45 сати -  Свечано отварање изложбе радова са 45. Сликарске колоније у Липовцу – 

Стара варошка школа – Карађорђев град 

 

15,30 – Изложба дечијих радова са радионице по пројекту “Имамо нови хоби”-  

Библиотека „Радоје Домановић“ – Варошка школа 

 

16,00 сати – Отварање Сајма вина, сувенира и домаће радиности - Винска улица 

 

18,00 сати  –Музичко сценски колаж – Карађорђевa касарна   

 

 

СУБОТА -  7. ОКТОБАР 2017.  

11,00 сати - Свечана додела награда за шампионе у категоријама  са 13– тог 

Међународног оцењивања вина и ракија - Вински трг  

 

11,45 сати - Отварање Изложбе грожђа, воћа и осталих пољопривредних производа 

Средња школа ''Краљ Петар I'' – Винска улица 

 

12,00 сати – Наступи  КУД-ова, певачких група и инструменталиста  -  Вински трг 

 

14,30 – 15,00 сати - Свечани дефиле учесника  Сабора  изворног народног стваралаштва  

-  полазак са Опленца улицама Тополе до Карађорђевог града 

 

15,00 сати - Свечано отварање  Сабора изворног народног стваралаштва и 

Програм  фолклорних,  певачких група и инстументалиста, одабраних на 

смотрама народног стваралаштва одржаних током године у Србији  

Позорница на отвореном у Карађорђевом граду* 

 

17,00 сати –– Наступи  КУД-ова, певачких група и инструменталиста  Вински трг 

 

20,00 сати – Концерт Џенана Лончаревића- позорница на отвореном на Опленцу 

испред Хотела на Опленцу 



  

НЕДЕЉА – 8. ОКТОБАР 2017. 

 

10,00 сати –  Програм отварања Пете националне изложбе паса свих раса у 

организацији Кинолошког друштва “Карађорђе” Топола – Ветеринарска станица 

 

10,00 сати – „Опленац лутка фест“ – учествују деца из Доње Шаторње, Трнаве и 

Наталинаца - Вински трг  

 

11,00 сати – Свечана додела награда за најлепшу песму о вину и љубави, најлепша 

дворишта Манифестације „Отворена дворишта Шумадије“ 2017, најаутентичнији 

сувенир, очување старих заната, сталност, најкомплетније представљање,  најбољих 

радова ученика основних школа  -Вински трг 

 

12,00 сати – Концерт КУД “Опленац” са гостима – Вински трг 

 

16,00 сати - Шести сусрети младих певачких група – селектор: др Јелена Јовановић, 

етномузиколог – Вински трг 

 

17:00 сати – Радионица модератора др Јелена Јовановић - Карађорђева касарна 

 

18:00 сати – Вече народне музике - Оркестар Владе Пановић са једним мушким и 

једним женским вокалним солистом –  Позорница на Винском тргу 

 

20:00 –  Концерт Аце Лукаса – позорница на отвореном на Опленцу испред Хотела 

на Опленцу 

 

 

* У случају кише програм Отварања манифестације Опленачке бербе предвиђен за 

позорницу на отвореном одржаће се на Винском тргу , а програм Сабора у сали биоскопа 

Културног центра - Топола 

 

 

НАПОМЕНА:  

Програм ће евентуално трпети измене уколико организатори буду обезбедили све 

услове за организацију још две изложбе чије ће се место и време отварања додатно 

уврстити у програм. 


