KULTurno
KNJIŽNICA LOGATEC
nedelja, 15. december, ob 20.00

V sodelovanju s Klubom Logaških študentov
vas vabimo na

DECEMBRSKI IMPRO VEČER
Z DUVA SVVA

NA NAŠIH PODRUŽNICAH ….
ZA NAJMLAJŠE
KRAJEVNA KNJIŽNICA ROVTE
torek, 10. december, ob 17.00

Pripovedno gledalisče gdč. Bazilike
ZAČARANI ČAJNIK IZ ČUDEŽNEGA ZABOJA

DECEMBRSKI
DOGAJALNIK

(japonska pravljiča)

Sašo Stare in Rok Bohinc, glasba: Goran Završnik

NA NAŠIH PODRUŽNICAH ….

V soorganizačiji z JŠKD OI LOGATEC.

TA VESELI DAN KULTURE

ZA NAJMLAJŠE

KRAJEVNA KNJIŽNICA ROVTE

KRAJEVNA KNJIŽNICA HOTEDRŠICA

torek, 3. december, ob 19.00

sreda, 18. december, ob 17.00

Literarni večer

Pripovedno gledalisče gdč. Bazilike

POLJUBI ŽIVLJENJA

ZLATI KLJUČEK

Nastopajo ljubiteljski literarni
ustvarjalči iz Rovt

Vir fotografije: Freepik

Pričarajte si pravljični december …
… z dobro knjigo v roki.

VEŠČILNICA

KULTurno

ZA NAJMLAJŠE

PREŠERNOVA DVORANA

KNJIŽNICA LOGATEC

KNJIŽNICA LOGATEC

ponedeljek, 2. december, ob 18.00

sreda, 4. december, ob 19.30

sreda, 11. december, ob 17.00

Delavnica z Biljano Damjanović:

Pripovedovalski večer

Predstava za otroke

NOVOLETNA TRESOČKA

Pripovedovalske skupine

SNEŽNA VILA IN

Izdelava prazničnih voščilnic

Vodnikovih 9

KO IMA HUDIČ MLADE

Število mest na delavnici je omejeno, zato so
obvezne prijave na Biljana@moj-svet.si

Predavateljica se predstavi: ročna dela me zanimajo že od malih nog. Z leti sem preizkusila
že kar nekaj različnih ustvarjalnih področij. Še
vedno se rada naučim kaj novega, zato se redno izobražujem. Predvsem pa mi je blizu šivanje, izdelava voščilnic, fotografija, slikanje na
platnu v mešani tehniki ter izdelava nakita.
Vse, kar nastane izpod mojih rok, pa pokažem
na spletni strani www.moj-svet.si, kjer delim
tudi kakšne izletniške dogodivščine ali šolske
prigode, saj imam tri šoloobvezne otroke.

ČAROBNE BESEDE
v izvedbi gledališča KU-KUC

Hudič, vrag, satan, hudir, zlodej, šment, peklenšček … Je vseprisoten. Vabi, zapeljuje, obljublja,
vara … Je uspešen ali se le zapleta v lastne štrene? Kaj o njegovem spletkarjenju govorijo zgodbe?
Pripovedovalska skupina Vodnikovih 9 je nastala
v Vodnikovi domačiji, pod mentorstvom Ane Duše. Ukvarjajo se z razvojem in promocijo sodobnega pripovedovanja, preizprašujejo pomen ljudskih zgodb in jih postavljajo v kontekst zgodovinskih, osebnih, političnih in družbenih kontekstov.

Naša mala snežna Vilica se je vse leto trudila, učila čarobnih besed, pomagala babici Zimi pripravljati urok za sneg, škratom urok za smeh, Božičku
kuhala čaj, … vse to, da bi postala prava VILA. Da
bi lahko poletela v nebo in letos prvič pomagala
razveseljevati otroke širom sveta. Pa ji bo uspelo?
Vilinski preizkus je težak, čajni duhci včasih ne
poletijo v nebo in včasih se najde kdo, ki ne želi
pomagati. Zato pridite, bodite del najlepše praznične zgodbe in pomagajte Vilici postati VILA.

Pripovedovalci: Anja Kocman, Boris Zgonc,

Predstava je primerna za otroke od 3 let dalje. Po
začetku predstave vstop v dvorano ni več mogoč.

Daša Ozimek, Petra Rok

V soorganizaciji z JSKD OI LOGATEC.

