ZAKLJUČEK PREDŠOLSKE BRALNE ZNAČKE IN
PRAVLJIČNIH URIC
Knjižnica Logatec, sobota, 25. 5., ob 10.00

Vse otroke vabimo na zaključno prireditev Predšolske bralne značke in k ogledu
predstave ob zaključku pravljičnih uric.

NA NAŠIH PODRUŽNICAH ….
ZA OTROKE
KRAJEVNA KNJIŽNICA ROVTE

MAJSKI
DOGAJALNIK

torek, 7. maj, ob 17.00
Ob zaključku pravljičnih
urič vabimo vse otroke
na predstavo

Gledališča ZAPIK:
ZGODBA NA GUMBE.

Gledališče Enostavno prijatelji:
V KNJIGI SKRIT ZAKLAD

Za otroke od 3–12 let.

Ste ze videli čirkus, ki bi v
njem po vrvi hodili gumbi?
Kaj pa, da bi gumbi pozirali
ogenj? Tudi ne? Potem morate priti na naso predstavo!

Trajanje: 35 min

ZA OTROKE
KRAJEVNA KNJIŽNICA HOTEDRŠICA
Dvorana Stare šole
sreda, 15. maj, ob 17.00

Predstava je primerna za otroke od 3 do 10 let.
K ogledu so vabljeni vsi otroci (ne le tisti, ki so
sodelovali v PBZ ali na pravljicah). Trajanje
predstave: 30–35 minut.
Predstavi bo sledila podelitev priznanj tistim, ki
so opravili Predšolsko bralno značko 2019.

Ob zaključku
pravljičnih urič
vabimo vse otroke
na predstavo

Gledališča ZAPIK
MIŠKA KAŠKO

»Nobena zabava ni tako poceni kot branje,
niti noben užitek tako dolgotrajen.«

KUHALA.

Lady Montague

Za otroke od 1–10 let.

Trajanje: 45 min
Vir fotografije:
https://www.maxpixel.net/Pretty-Woman-Outside-Garden-Reading-Outdoors-3415988

KULTurno
KNJIŽNIČA LOGATEČ
ponedeljek, 6. maj, ob 19.30

Marijan Pušavec in

Prevetrimo omare
Izmenjevalnica, bukvarna
in garažna razprodaja

Gašper Krajnc

Franjo Malgaj –
mladenič, ki ga je
izbrala zgodovina

IZMENJEVALNICA oblačil, modnih dodatkov, predmetov,
igrač – prinesite lepo ohranjene rabljene stvari, ki jih ne potrebujete več, in jih zamenjajte. Zaželeno je, da nekaj prinesete in ravno
tako odnesete. V zadnji uri bo mogoče stvari odnesti tudi brez izmenjave.

Predstavitev biografskega
stripa o Franju Malgaju, osvoboditelju Mežiške doline l.
1918.

BUKVARNA Posvojite rabljene in odpisane knjižnične knjige, prinesete lahko tudi svoje in jih zamenjate (odnesete toliko, kolikor
ste prinesli).

ZA OTROKE
KNJIŽNICA LOGATEC
četrtek, 9. maj, ob 17.00

GARAŽNA RAZPRODAJA – ali po domače »bolšji trg« – prodajte
predmete, ki jih več ne potrebujete. Namenjena je samo občanom
Logatca. Za sodelovanje se je potrebno prijaviti na e-mail
spela.macek@kp-logatec.si ali osebno v Knjižnici Logatec.

Ploščad pred Knjižnico Logatec
(v primeru slabega vremena v

KD NOVI ODER

Presernovi dvorani Narodnega doma)

RDEČA ČRTA

sobota, 11. maj 2019,

UČILNIČA VESČIN

PRESERNOVA DVORANA
sreda, 15. maj, ob 18.00

Breda Biščak

Delavnica razlage sanj
Sanje delujejo kot rentgenska slika dogajanja v naši duševnosti: pokažejo, kje imamo slepe pege, skrite potenciale, talente, ki jih ne vidimo, itn. Na delavnici se bomo seznanili s
praktičnimi napotki, kako se lotiti jungovske analize sanj.
Udeleženci so vabljeni, da s seboj prinesejo krajše sanje; nekaj jih bomo med pogovorom s sanjavcem ali sanjavko skupaj analizirali. Udeležba je brezplačna.

Teden ljubiteljske kulture
KNJIŽNIČA LOGATEČ
četrtek, 23. maj, ob 19.30

KALI, KI BODO
VZKLILE,
literarni večer Literarnega
društva Zeleni oblaki

od 8.30 do 12.30
Prijateljici živita v skupnem stanovanju že
10 let. Nikoli se ne prepirata, vedno živita
v miru. Neke noči pa pride Rdeča črta ...
le kaj se zgodi?

V sodelovanju z:

vseh treh logaških osnovnih šol z roko v roki
s člani Literarnega društva Zeleni oblaki. V
programu sodelujejo tudi kitaristi Glasbene
šole Logatec.

Predstava traja 20 minut, primerna je za
otroke od treh let dalje.
Nastopajo Špela Delux, Katja Hodnik in Anda
Ovsec.

Predstavili se bodo mladi literarni ustvarjalci

Ilustračija: Adriano
Janezič

Dogodek sofinancira
Občina Logatec.

