
НАЈВЕЋИ ИЗБОР АКТИВНОСТИ ЗА 
ДЕЦУ, ОМЛАДИНУ И ОДРАСЛЕ

СКУД Опленац нуди најповољније услове рада у професионално 
опремљеним салама са климатизацијом, професионалним 
подовима за игру, озвучењима и најповољнијим условима 
плаћања. Дођите нам и уверите се сами. Са ансамблима раде 
врхунски учитељи фолклора под уметничким руководством 

једног од највећих српских играча и кореографа, етнокореолога 
Владимира Спасојевића, некадашњег солисте АКУД-а “Бранко 
Крсмановић-Крсманац”, солисте и шефа играча националног 
ансамбла “Коло” и уметничког директора  АКУД-”Шпанац” из 
Београда.

С р п с к о  К у л т у р н о  Ум е т н и ч к о  Д р у ш т в о 

ОПЛЕНАЦ
Serbian Cultural Association OPLENAC

УПИС У СЕЗОНУ 2013-2014

4 НАРОДНИ СРПСКИ ФОЛКЛОР, ИГРА И ПЕСМА
Фолклор је била прва и основна делатност којом се Опленац бавио од својих првих почетака. Фолклор 
је и данас незаменљив део нашег идентитета, а гајење српске народне игре и песме центар интересовања 
свих наших чланова. Чланови наших фолклорних ансамбала су деца свих узраста, као и одрасли.

4 ОРКЕСТАР
У Опленацу оркестри су темељи наших активности јер музика је основа српских игара и песама. Наш 
познати народни оркестар наступа са плесним ансамблима пратећи их на свим концертима и наступима, 
значајно подижући свеукупни ниво уметничког доживљаја.

4 ХОР ОДРАСЛИХ И ДЕчИЈИ ХОР
СКУД Опленац хор је незаменљива компонента наших сценских наступа. Поред плеса и музике, вокални 
допринос нашег хора употпуњује и обогаћује општи утисак наших лепо кореографији наступима. Хор и 
оркестар обављају самостално и као део фолклора представа и концерата. Наши певачи су свих узраста, 
од двадесет до седамдесет година.

4 ДРАМСКА шКОЛА И ДЕчЈЕ ПОЗОРИшТЕ
Бављење глумом унапређује реторику, подиже самопоуздање и ослобађа децу страха од јавног наступа. 
Драмске представе и рецитали су саставни део активности наших младих глумаца, који нам сваке године 
припреме неколико премијерних комада.

4 шКОЛА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
За оне који желе да уче српски језик од нуле или једноставно унапреде своје знање српског језика 
(говор, читање или писање), постоје различити програми којима могу да се придруже. 

4 РЕКРЕАТИВНИ ФОЛКЛОР
СКУД Опленац нуди рекреативни плес за све узрасте. Ова активност је одлична забава, побољша се  
физичка кондиција а и стекну нова познанства и пријатељства. 

ДОБРОДОшЛИ У 
ОПЛЕНАЦ!

Пошаљите е-маил са вашим именом, 
годином рођења и наведите активност 

која вас интересује на емаил адресу: 

info@oplenac.ca 
за пред-регистрацију, или се региструјте 

у нашим просторијама сваке суботе  
од 10 до 13 часова (септембaр-јун).  

895 Range View Rd.  
Mississauga, ON, L5E 1H1

www.oplenac.ca
www.facebook.com/oplenac

Чикаго 2010, полувреме утакмице Звезда - Парис Сен Жермен. Сан Диего 2012, Џоан Крок Театар - концерт.Чикаго 2011, Харис Театар - концерт. Лос Аншелес 2012, Сервите Театар - концерт.

СКУД ОПЛЕНАЦ ЈЕ ЈЕДИНСТВЕНА СРПСКА НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СПАЈА ТРАДИЦИЈУ, САДАшњОСТ И БУДУЋНОСТ. 

СКУД Опленац је непрофитна организација, сав приход иде на очување и презентацију српске културе и традиције у Северној Америци.



ОПЛЕНАЦ ЈЕ НАЈПРИЗНАТИЈИ СРПСКИ 
ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ У СЕВЕРНОЈ АМЕРИЦИ

Ниједна друга организација изван Србије, не може да понуди афирмацију и осећај сопственог 
уметничког достигнућа на Опленчевом нивоу. Многи талентовани играчи су провели године 
играјући у малим салама само пред члановима породица и пријатељима. Својом организацијом 
Опленц пружа најбоље услове да се таленат вашег детета развије на најбољи начин. 
“Главни разлог због којег сам изабрао да се упишу јесте да сам жела да радим са једним од 
најбољих кореографа у свету.” - Теодора Ристић 
Опленац настуа у најбољим северноамеричких дворанама пред хиљадама људи више пута у 
току једне сезоне (Ливиг Артс Центар, Мисисага - Харис Театар, Чикаго, Сервите Театар - 
Лос Амђелес, Џоан Крок Театар - Сан Диего, Мејсон Центар, Сан Франциско ...). 
СКУД Опленац је једини српски ансамбл који одржава комерцијалне концерте широм 
Северне Америке. То је још једино успевало ”Крсманцу” и ”Шпанцу” далеких 80-тих година 
прошлог века. Хиљаде људи посети Опленчеве концерте сваке године од чијих придода се 
покривају трошкови спектакуларних наступа Опленца у најрепрезентативнијим салама и 
трошкови припремних кампова.

ОПЛЕНАЦ ЈЕ СИГУРНА И БЕЗБЕДНА  
СРЕДИНА ЗА ВАшЕ ДЕТЕ

Ниједна друга српска организација било које врсте у Канади нема организациону и 
финансијску снагу Опленца. Најбољи инструктори, професионални кореографи управљају и 
надзиру све програме. Наш професионални наставни кадар ради са свим школама и секцијама. 
У другим српским клубовима, због финансијских ограничења, добровољци-аматери уче децу. 
“Ја сам чуо хорор приче о другим организацијама где особље оставља децу без надзора и 
да се не деси не срећа главни је разлог зашто смо нашу децу уписали у програм Опленаца 
где се осећамо опуштено знајући да су наша деца под стручним надзором. У Опленцу су 
инструктори добро организовани, стручни и поуздани. “- Бобан Вуковић 

ОПЛЕНАЦ ИМА СВОЈУ КУЋУ У МИСИСАГИ 
895 RANgE ViEw Rd.

Са нашим условима за рад и забаву се ни једна друга организација у Канади не може поредити.

ОПЛЕНАЦ ЈЕ НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Сав приход који Опленац оствари као и добровољни рад иде у корист свих чланова а у циљу 
неговања срске културе и традиције у Северниј Америци.

ПОСЕБНЕ СЕКЦИЈЕ ЗА РАЗЛИчИТЕ СТАРОСНЕ 
ГРУПЕ И РАЗЛИчИТЕ НИВОЕ ЗНАњА

Сва деца у Опленчевим секцијама и школама су груписана у складу са њиховим узрастом и 
могућностима. У приватним клубовима ваше дете највероватније неће бити у групи са својим 
вршњацима јер нема довољно деце за сваку старосну групу. У комерцијалним клубовима 
често групишу што је могуће више деце у једну секцију да би ма тај начим уштедели на 
инструкторима и закупу просторија. 

НАЈБОГАТИЈИ САДРжАЈИ И АКТИВНОСТИ
Плесни ансамбл, разнолики музички програм, драмска секција, српска школа и многе 
друге активности су омогућене вашем детету у Опленацу. Ако упишете своје дете у једну 
активност, увек се може пребацити чак и у току те године на неку другу активност (фолклор, 
драма, хор, оркестар). 

www.facebook.com/oplenac          www.oplenac.ca

СА ОПЛЕНАЦОМ СЕ СВЕТ ОБИЛАЗИ 

БЕСПЛАТНО!
Сва наша путоваља су већином спонзорисана тако да играчи и чланови оркестра не плаћају 
трошкове пута и боравка, или учествују симболично.

Лос Анђелес, Калифорнија 2012,  концерт,  
2 дана,  бесплатно за играче.

Сан Франциско Калифорнија 2012,  концерт, 
2 дана, бесплатно за играче.

Сан Диего Калифорнија 2012,  концерт;
4 дана, бесплатно за играче.

Сакраменто Калифорнија 2012,  концерт, 1 дан, 
бесплатно за играче.

Чикаго УСА 2011, 3 дана - трећи ансабл, 
симболично учешће по играчу.

Доминиканска 2011, 7 дана - припремни камп, 
симболично учешће по играчу.

Орландо Флорида 2011, 7 дана - припремни камп, 
симболично учешће по играчу.

Сан Франциско 2012, Мејсон Центар - концерт.

Финдлеи језеро 2012, 5 дана други ансамбл - 
припремни камп, симболично учешће по играчу.

Србија 2011, турнеја у седам градова, симболично 
учешће по играчу.

Монтреал 2011, 5 дана - припремни камп, 
симболично учешће по играчу.

Мисисага 2012, Ливинг Артс Центар - концерт.

УПИС У СЕЗОНУ 2013-2014

“Опленц је далеко најбољи ансамбл у српској дијаспори, и један од  
десет најбољих српских ансамбала, укључујући и оне у Србији.”

Радојица Кузмановић директор српског националног ансамбла КОЛО Београд.


