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РЕПЕРТОАР ЗА АПРИЛ 2021. 
 
 

СЦЕНА „ЉУБА ТАДИЋ“ 
ПАРТЕР БАЛКОН 

 
Субота 3. април у 19.00 ХОТЕЛ СЛОБОДАН ПРОМЕТ     1500 500 

Субота 10. април у 19.00 ПУЧИНА – премијера   

Недеља 11. април у 19.00 ПУЧИНА     2000 500 

Петак 16. април у 19.00 КАСПАР     2000 500 

Субота 17. април у 19.00 КАСПАР     2000 500 

Недеља 18. април у 19.00 ДОК НАС СМРТ НЕ РАЗДВОЈИ     1200  

Понедељак 19. април у 19.00 ДОК НАС СМРТ НЕ РАЗДВОЈИ     1200  

Петак 23. април у 19.00 КАСПАР      2000 500 

Субота 24. април у 19.00 ПУЧИНА      2000 500 

Недеља 25. април у 19.00 ПУЧИНА      2000 500 

Четвртак 29. април у 19.00 СУДЊИ ДАН      1200  

 
 

ПАРТЕР СТОЛИЦЕ 

За све представе цена је 1000 динара 

 
 

СТУДИО ЈДП 
 

Недеља 18. април у 19.30 МОЈ МУЖ - премијера  

Понедељак 19. април у 19.30 МОЈ МУЖ 1000 

Четвртак 22. април у 19.00 МОЈ МУЖ 1000 

Понедељак 26. април у 19.00 БЕОГРАДСКА ТРИЛОГИЈА - 
премијера дипломске представе 

 

Среда 28. април у 19.00 МОЈ МУЖ  1000 
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Радно време билетарнице: понедељак, среда и петак од 13.00 до 17.00, суботом и недељом, 
ако има представе, од 15.00 до 19.00. 

 
Улазнице се могу резервисати за све представе које су на априлском репертоару а могу се 
купити најраније недељу дана пре извођења представе. На овај начин желимо да избегнемо 
и сведемо на најмању могућу меру поновно враћање улазница у случају отказивања 
представа што је у 
тренутној епидемиолошкој ситуацији веома могуће. 

 
Молимо вас, да пратите наш сајт jdp.rs и друштвене мреже и тако се обавестите о 
евентуалним изменама у репертоару. 

 
Rezervacija ulaznica se može izvršiti na blagajni pozorišta, pozivom na brojeve blagajne 2644-447 i 
3061- 957, putem mail-a jdpblagajna@jdp.rs ili na sajtu jdp.rs. 

 
Резервација улазница се може извршити на благајни позоришта, позивом на бројеве 
благајне 2644- 447 и 3061-957, путем имејла jdpblagajna@jdp.rs или на сајту jdp.rs. 

 

Југословенско драмско позориште поштује све прописане мере у циљу заштите запослених и 
публике од корона вируса. Публика је у обавези да током боравка у позоришту, при 
куповини улазница и на представама носи заштитне маске. Сви којима буде измерена 
температура виша од 37,2 неће моћи да уђу у зграду позоришта. Између гледалаца у сали је 
обавезан размак па је у функцији нешто више од 1/4 сале. 
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