PROGRAM

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

10. 09. - 17. 09. 2019

SEZONA 5
PONUDBA HRAMA KULTURE
ARNOLDA TOVORNIKA

SEPTEMBER IN OKTOBER 2019

Torek, 10. 9. 2019
HIP HOP IN SHOW
DANCE ZA
OSNOVNOŠOLCE
Plesne vaje za Hip Hop in Show Dance vsak torek:
• 2. – 4. razred od 16.30 do 17.45
• 5. – 8. razred od 17.45 do 19.00
Pričetek v torek, 10. septembra (možne tudi naknadne prijave).
Cena samo 25 EUR na mesec. Vabljeni.
PRIČETEK: ob 16.30
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: info@pingi.si ali na GSM 041 606 111 (vsak
delovnik od 16. do 20.ure)

Torek, 17. 9. 2019
TEČAJ ŠPORTNEGA
PLESA ZA NAJMLAJŠE
Tečaj zajema spoznavanje plesa in glasbe skozi igro, učenje
osnovnih plesnih gibov, krepitev motorike in čutenje ritma.
Tečaj vodi Alenka Bohak, izkušena trenerka in mednarodna sodnica na področju športnega plesa.
Tečaj je v mesecu septembru BREZPLAČEN.
Plesni tečaj poteka enkrat tedensko in traja 45 minut.
Cena: 20 EUR mesečno
PRIČETEK: ob 14.30
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Informacije in prijava: 040 836 000 Branko Bohak
ali na branko.bohak@siol.net
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Tečaj zajema spoznavanje gibov in ritma latinskoameriških in
standardnih plesov, razvoj in krepitev temeljnih motoričnih
sposobnosti za gibljivost in ples, učenje plesa za nastop in po
želji tekmovanja. Ples dokazano izboljšuje možganske funkcije,
krepi koncentracijo, spomin, koordinacijo in krepi odnose med
vrstniki. Tečaj vodi Alenka Bohak, izkušena trenerka in mednarodna sodnica na področju športnega plesa.
Tečaj je v mesecu septembru BREZPLAČEN.
Plesni tečaj poteka enkrat tedensko in traja 45 minut.
Cena: 20 EUR mesečno
PRIČETEK: od 15.30
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Informacije in prijava: 040 836 000 Branko
Bohak ali na branko.bohak@siol.net

Torek, 17. 9. 2019

TEČAJ UČENJA NEMŠČINE
SKOZI PLES IN GLASBO
Učenje tujih jezikov v šolskih klopeh lahko hitro preraste v
obveznost namesto v veselje, hkrati pa nas osiromaši uporabe jezika v pogovoru. Učenje skozi gibanje in glasbo v otroku
vzbudi zanimanje in veselje, hkrati pa tudi pospeši in okrepi
pomnenje novih besed in uporabo tujega jezika v odnosih in
različnih situacijah.
Tečaj poteka enkrat tedensko in traja 45 minut.
Cena: 30 EUR mesečno
Tečaj vodi Alenka Bohak, profesorica angleškega in nemškega
jezika, trener športnega plesa.
PRIČETEK: ob 16.30
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Informacije in prijava: 040 836 000 Branko
Bohak ali na branko.bohak@siol.net

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

TEČAJ ŠPORTNEGA PLESA ZA
OSNOVNOŠOLSKE OTROKE

17. 09. - 17. 09. 2019

Torek, 17. 9. 2019

PROGRAM
18. 09. - 19. 09. 2019

SELNIŠKI BRALNI KLUB, ERNEST
HEMINGWAY, STAREC IN MORJE

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Sreda, 18. 9. 2019

Četrtek, 19. 9. 2019

Na prvem srečanju v novi sezoni se bomo posvetili svetovni
klasiki, ki je vedno znova vredna branja in debate. Zgodba o
starcu, ki na odprtem morju ujame ogromno ribo, odpira mnoga življenjska vprašanja, prikazuje upanje in hrepenenje …
Pogovor bo vodila Urška Vute.
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: Informacije: v ponedeljek od 10.00 do 15.00,
sredo in petek od 13.00 do 19.00. Mariborska knjižnica,
Knjižnica Selnica ob Dravi, tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta:
enota.se@mb.sik.si

OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH
DEL ZORANA OGRINCA
Društvo likovnih umetnikov Maribor vsako leto podeljuje nagrade za posebne dosežke svojih članov. Nagrajenci društva
za leto 2018 so bili: kipar Marjan Mirt, slikar Zoran Ogrinc in
fotograf Branimir Ritonja. Programski svet Likovnega salona
Lojzeta Šušmelja se je odločil, da v programu svojega dela vsako leto povabi enega izmed nagrajencev, naš izbor je bil tokrat
Zoran Ogrinc.

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: avla Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Oto Vogrin, 040 834 145

PROGRAM

Tudi letošnje leto bomo v Selnici ob Dravi pripravili Večer dalmatinskih pesmi. Tokrat pride v goste slovenska vokalna skupina
Kvatropirci, ki jih bolj ali manj pozna vsak. Fantje so na glasbeni
sceni že od leta 2011, v tem obdobju so pripravili kar nekaj priredb različnih izvajalcev, med drugim tudi kar nekaj dalmatinskih. Tako kot vsako leto pa bo po koncertu zadišalo tudi po ribah
ter vinu in s tem bo tudi vzdušje popolno. Se vidimo!
Za pogostitev po koncertu bo poskrbljeno.

PRIČETEK: ob 20.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Primož Rajh 031 327 910
PRODAJA VSTOPNIC: vstopnice po 10 EUR lahko kupite v pisarni
TIC v Hramu kulture Arnolda Tovornika, vsak ponedeljek, sredo in
petek od 13.00 do 19.00, ter torek in četrtek med 11.00 in 13.00
in uro pred koncertom ali preko sistema mojekarte.si in na vseh
Petrolih.

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

VEČER DALMATINSKIH PESMI
OBRTNIŠKEGA PEVSKEGA
ZBORA KD PAVZA Z GOSTI
VEČERA KVATROPIRCI

21. 09. - 21. 09. 2019

Sobota, 21. 9. 2019
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HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

22. 09. - 24. 09. 2019

Nedelja, 22. 9. 2019
KONCERT KOMORNEGA ZBORA
HUGO WOLF

Komorni zbor Hugo Wolf je bil ustanovljen leta 2010 ob
150. obletnici rojstva skladatelja slovenskih korenin Huga
Wolfa na pobudo Društva nemško govorečih žena Mostovi iz
Maribora. V zboru prepeva 30 pevk in pevcev pod vodstvom
mariborskega pevskega pedagoga Aleša Marčiča. Glavni cilj
delovanja zbora je skozi glasbo povezovati različne kulture,
kar predstavlja vodilo pri izboru literature in sestavi koncertnih programov. Zbor posveča posebno pozornost obujanju
spomina na pozabljene skladatelje in glasbenike, ki so bili na
tak ali drugačen način povezani z Mariborom.
Na nedeljskem koncertu bodo izvajali pesmi iz slovenske
ljudske zakladnice ter skladbe domačih in tujih avtorjev.
Vstop na koncert je prost. Več o zboru: www.hugo-wolf.com
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Torek, 24. 9. 2019
TEČAJ ČUSTVENE RASTI
Tečaj zajema spoznavanje čustvenega delovanja človeka, kako čustva vplivajo na naše odnose (z našimi otroci, partnerji, sodelavci
itd.), na naše zdravje in življenje. Naučili se boste, kako lahko kontrolirate svoja čustva, ne da čustva kontrolirajo vas.

Cena posamezne delavnice: 20 EUR. Dvomesečni tečaj (5 delavnic): 75 EUR. Trajanje delavnice: 90 minut. Tečaj poteka enkrat na
14 dni (vsak drugi torek), udeležite pa se lahko tudi posamezne
delavnice. Priporočamo, da se udeležite celotnega tečaja, saj se
znanje z vsako delavnico nadgrajuje.
Potrebujete podlago za ležanje, udobna oblačila in steklenico z
vodo.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRIJAVE: 041 890 321 Helena Petrič ali
helena@data-spirit.com

Petek, 27. 9. 2019
POTOPISNO PREDAVANJE
MIRA JAUŠOVCA
»MOJA POT V SANTIAGO«
»V zadnjih letih se veliko ljudi s celega sveta
poda na romanje v Santiago de Compostelo.
Vzroki so različni: verski, duhovni, turistični,
športni. Več poti vodi do
cilja. Sam sem skupaj s
sinom izbral tisto najbolj obljudeno, imenuje se Camino Frances,
in vodi iz francoske vasice pod Pireneji St. Jean Pied de Porta
do Santiaga. Dolga je 799 km.«
Na predavanju bodo udeleženci zvedeli vse o romarski poti,
njeni zgodovini, pripravi nanjo, stroških, posebnostih. Obogateno bo z veliko slikovnega gradiva, ki je nastalo na poti.
Vljudno vabljeni. Vstopnine ni.
PRIČETEK: ob18.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Miro Jaušovec, 041 800 722
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Cilj tečaja je, da s spoznavanjem sebe najdete odgovore, ki vam
preprečujejo, da bi živeli bolj zadovoljno in izpolnjeno v odnosu
do sebe in drugih.
Tečaj vodi Helena Petrič, ki se desetletje ukvarja z raziskovanjem in
prenašanjem znanja s področja krepitve zdravja s pomočjo čustev.

24. 09. - 27. 09. 2019
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HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

28. 09. - 29. 09. 2019

Sobota, 28. 9. 2019
TURISTIČNO DRUŠTVO SELNICA OB
DRAVI VAS VLJUDNO VABI NA
22. PRAZNIK JABOLK S
KRONANJEM 12. KRALJICE JABOLK
Celodnevni program bomo pripravili skupaj z našimi partnerji: Občino Selnica ob Dravi, OŠ, vrtcem Selnica ob Dravi,
Kmetijsko zadrugo Selnica ob Dravi, KUD Svoboda Bistrica ob
Dravi, Društvom podeželskih žena in deklet Selnica ob Dravi, JSKD enota Ruše in Sadjarstvom Grahor Selnica ob Dravi.
V sklopu prireditve bomo javno predstavili knjižico srebrne
raziskovalne naloge mladih raziskovalcev OŠ Selnica ob Dravi,
objavili likovna in literarna dela javno objavljenega natečaja
»Čebelica pripoveduje«, ponudili domače dobrote, delavnice
itd. Poskrbeli bomo, da boste vsi zadovoljni!
Vrhunec enodnevne prireditve pa bo kronanje 12. kraljice jabolk, ki bo ob 11.00.
Prireditev bomo zaključili s sveto mašo, ki bo v nedeljo, 29.
9. 2019, ob 10. uri, v cerkvici na Janževi gori z novo kraljico
jabolk. Vljudno vabljeni.

PRIČETEK: od 9.00 do 20.00
LOKACIJA: Hram kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: td.selnica@krs.net in 051 632 310 Ivanka Frešer

Nedelja, 29. 9. 2019
PLESNE VAJE DRUŽABNIH
PLESOV V HRAMU KULTURE
ARNOLDA TOVORNIKA SELNICA

V repertoar družabnih plesov spadajo: standardni plesi (blues, angleški ali počasni valček, dunajski ali hitri valček, foxtrot,

PRIČETEK: ob 17.30
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: info@salsero.si, 040 132 563, 040 430 760

Ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 17.30, v Veliki dvorani Hrama
kulture Arnolda Tovornika
DRUŽABNI PLESI – NADALJEVALNA SKUPINA 1
Ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 19.00, v Veliki dvorani Hrama
kulture Arnolda Tovornika
DRUŽABNI PLESI – NADALJEVALNA SKUPINA 2
Sreda, 2. 10. 2019, ob 19.30, v Veliki dvorani Hrama kulture Arnolda Tovornika
DRUŽABNI PLESI – NADALJEVALNA SKUPINA 3
Že obstoječe nadaljevalne skupine v novi plesni sezoni čaka
ponovitev že osvojenega znanja, novi plesni izzivi v korakih,
tehniki in partnerstvu, ter druženje.
Cena tečaja: 25 EUR/osebo na mesec.
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: pk.vilin@gmail.com ali
po telefonu 040 978 670 Saša Rataj.

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

tango, slowfox, polka), latinskoameriški plesi (cha cha cha,
rumba, samba, salsa, mambo) in swing plesi (disco swing, hustle, jive). Vsaka stopnja tečaja traja dva meseca (osem vaj) in
poteka enkrat tedensko po 90 minut. Prvi obisk plesne šole
oz. prva plesna vaja je brezplačna, če se odločite, da s tečajem ne boste nadaljevali. Tako imate možnost, da popolnoma
brezplačno ugotovite, ali vam ustreza naš način poučevanja,
in kako poteka delo v naši plesni šoli. Učenja plesa se lotevamo precej drugače kot ostale plesne šole. Pri nas se ne boste
učili množice figur, temveč tisto, kar je pri plesu najpomembnejše, in sicer naučiti se voditi, slediti in povezovati znane
plesne figure v različna zaporedja. Naš pedagoški pristop je
mešanica humorja in naše z leti razvite sistematične razlage, s
katero želimo doseči, da nihče ne ostane »lesen«, pa tudi ne
preveč resen.

29. 09. - 02. 10. 2019
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01. 10. - 02. 10. 2019

Torek, 1. 10. 2019
Vsak prvi torek v mesecu Društvo ZAVETJE organizira BREZPLAČNE PRAVNE NASVETE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA IN DRUGIH PODROČIJ. Na vprašanja bo odgovarjala in
svetovala ga. Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav., mediatorka in družinska mediatorka. Brezplačna svetovanja bodo
potekala individualno, za zasebnost je poskrbljeno.
PRIČETEK: od 17.00 do 18.00
LOKACIJA: pisarna TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 031 764 169, Irena Kukovec Stajan, e-pošta
irena.kukovec-stajan@krs.net
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Torek, 1. 10. 2019
MEDITACIJA ZA KREPITEV
ZDRAVJA

Meditacijo vodi Helena Petrič, energijska terapevtka, namenjena je spodbujanju samozdravljenja vašega telesa, krepitvi
zdravja in izboljšanju počutja. Meditacije bodo potekale ob
torkih, vsakih 14 dni, izmenično s tečajem čustvene rasti.
Potrebujete podlago za ležanje, udobna oblačila in steklenico
z vodo. Trajanje: 90 minut. Cena: 20 EUR.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 041 890 321, Helena Petrič ali helena@dataspirit.com

Sreda, 2. 10. 2019
ZAČETNI TEČAJ
DRUŽABNIH PLESOV

Cena tečaja: 25 EUR/osebo na mesec.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: pk.vilin@gmail.com ali
po telefonu 040 978 670 Saša Rataj

Vsak četrtek od 3.10. 2019
TEČAJ JOGE
Joga je starodavna filozofija in znanost. Z urjenjem telesa razvija disciplino duha in misli. Posledice so boljše razpoloženje,
čustvena uravnoteženost, zbranost, lepša postava...Vse več
ljudi ima težave zaradi telesne in duševne napetosti. Zato so
jogijske metode in tehnike, s katerimi izboljšujemo zdravje ter
vzpostavljamo telesno in duševno ravnovesje, vse bolj cenjene
ter zaželene.
Joga je primerna za vse ljudi, ne glede na starost in telesni
ustroj.
Na tečaju se bomo naučili pravilnega dihanja, izvajali asane telesne položaje, ki so prilagojene vsaki starosti in se izvajajo
skladno z zmožnostmi posameznika.

Prva skupina : 17.30 - 19.00, druga skupina: 19.30 - 21.00.
Tečaj traja 4 mesece, 1-krat na teden 1,5 ure. Tečaj bo vodila
Petra Sangam, dipl. med. sestra, ki ima več kot 20 let izkušenj
na tem področju.
PRIČETEK: od 17.30 do 21.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Petra Sangam, 031 360 579
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Vabljena, da si s partnerjem vzameta čas zase in se skupaj naučita osnov standardnih (angleški valček, tango, dunajski valček, foxtrot), latinsko ameriških (samba, cha cha, rumba, jive) in
ostalih družabnih plesov (blues, discofox, bachata, salsa).

02. 10. - 03. 10. 2019
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04. 10. - 05. 10. 2019

Petek, 4. 10. 2019
REDNE URE PRAVLJIC ZA OTROKE
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek od 10.00 do 15.00, sredo in petek
od 13.00 do 19.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob
Dravi, tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si

Petek, 4. 10. 2019
PREDAVANJE: »KO JE MOJ
OTROK PREVEČ NA PAMETNIH
NAPRAVAH«
V sklopu treh predavanj bomo pričeli s
temo »Preokupiranost z zasloni vseh vrst
(računalniki, tablice, mobilni telefoni)«,
ki pri otrocih in mladih postaja vse bolj
pereča, saj se po nekaterih statistikah v
Sloveniji pri kar 37 % otrok kažeje simptome prekomerne rabe. Kako to preprečiti? Na predavanju se boste naučili, kje
je meja med zdravo in »rizično« rabo, ter
kako zavarovati otroke pred spletnim
nasiljem in zlorabami na platformah, igricah in aplikacijah. Predavala bo Martina Medved, zakonska in družinska terapevtka
– stažistka.
Prost vstop.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: www.tvoj-nasvet.si, e-mail: brlognasvetov@
gmail.com ali Martina Medved, 040 708 503.

Sobota, 5. 10. 2019
RADIJSKA ODDAJA
»PRIZMA OPTIMIZMA« - 41 SEZONA

Oddajo že vrsto let pripravlja in vodi Milan Krapež, začenja jo
z avizom, v katerem ob spremljavi Big banda na pisalni stroj
»zaigra« znamenito instrumentalno skladbo The Typewriter
avtorja Leroya Andersona.
PRIČETEK: ob 20.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: vstopnice po 10 EUR
lahko kupite v pisarni TIC v Hramu kulture Arnolda Tovornika, vsak
ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00 ter torek in četrtek
med 11.00 in 13.00, prodajni sistem mojekarte.si, na vseh Petrolih
in uro pred dogodkom.

MAMBO KINGS

5.10.19

SELNICA
O B D R AV I

Sobota, 5. 10. 2019
SELNICA V
LUFTI S SKUPINO
MAMBO KINGS

Mladinsko društvo Bakheros v sodelovanju s Klubom študentov Ruš, Selnice in Lovrenca (KURS) tudi letos pripravlja dogodek ob začetku študijskega leta. Dogodek bo tudi v primeru
slabega vremena.
PRIČETEK: ob 21.00
LOKACIJA: igrišče za OŠ Selnica ob Dravi
PRODAJA VSTOPNIC: predprodaja 7 EUR (člani KURS-a 5 EUR),
na dan dogodka 9 EUR. Prvih 100 vstopnic lahko kupite po ceni
5 EUR. Vstopnice je možno kupiti v pisarni TIC v Hramu kulture
Arnolda Tovornika, vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do
19.00 ter torek in četrtek med 11.00 in 13.00, prodajni sistem
mojekarte.si, na vseh Petrolih in uro pred koncertom.
Članske vstopnice lahko kupite le v prostorih KURS-a v času
uradnih ur.
INFORMACIJE: 040 907 188 Nina, 031 222 956 Jan ter FB stran
MD Bakheros in KURS.

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

V neposrednem radijskem prenosu na Prvem bo v Prizmi optimizmi nastopila izvrstna glasbena in govorna zasedba: Big
band RTV Slovenija z instrumentalnimi solisti, izvrstna vokalistka Jadranka Juras, Icotovi zobi z Big Bandom, Ježkova nagrajenca Sašo Hribar in Tilen Artač ter še kdo iz kultnega Radia
Ga-ga, ki bo kmalu obeležil svojo 30-letnico.

05. 10. - 05. 10. 2019
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09. 10. - 11. 10. 2019

Sreda, 9. 10. 2019
Z UMETNOSTJO DO RASTI
S KAJO LUKAČ
Njeno veličanstvo Barva: pogovor o pojmu barve, barvnem
krogu, o poimenovanju barv in psihološki podlagi barv in njeni uporabi v slikarstvu.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek od 10.00 do 15.00, sredo in petek
od 13.00 do 19.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob
Dravi, tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si.

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Petek, 11. 10. 2019
11. ABONMA KOMEDIJE NAJ NAS
SMEH ZDRUŽUJE! (1. PREDSTAVA)
KD BOHINJSKA BELA – GLEDALIŠČE BELANSKO
- NEIL SIMON: GOVORICE
Na zabavo ob obletnici poroke Charlieja Brocka in njegove
žene Myre so povabljeni štirje ugledni pari. V hiši gostitelja
se že od prihoda prvih gostov dogajajo čudne stvari. Gostiteljica je izginila neznano kam, gostitelj Charlie, ki je newyorški
podžupan, se je ustrelil v uhelj in ves omotičen pod vplivom
tablet leži v svoji spalnici. Gre za nesrečo ali poskus samomora? Da bi ohranili dobro ime in ugled in da ne bi dogodki prišli v javnost, si povabljeni pari
izmišljujejo zgodbice. A nihče
več ne ve, kaj se je v resnici
zgodilo. Vse so samo sumničenja in govorice. Tudi ko pride
policija si izmislijo zgodbico, ki
ji policaj sicer ne verjame, mu
je pa všeč….
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: vstopnice po 7
EUR bodo v prodaji uro pred pričetkom v pisarni TIC-a v Hramu
kulture Arnolda Tovornika. Ostale informacije: Polonca Perkuš,
040 220 297

PROGRAM

Zgodba o črni lepotici Bride je le ena izmed usod temnopoltih
Američanov, ki so zaradi rasizma in spolne zlorabe zaznamovani in potrebni duhovne preobrazbe. Bride je v svojem življenju
zelo uspešna, pot do njenega duhovnega miru pa je strma …
Pogovor bo vodila Urška Vute.
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek od 10.00 do 15.00, sredo in petek
od 13.00 do 19.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob
Dravi, tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si..

Petek, 18. 10. 2019
PREDAVANJE
O BOLEZNIH ŠČITNICE
Vabimo vas na predavanje, na katerem boste spoznali bolezni
ščitnice in težave, ki jih v vašem telesu lahko povzroči obolela
ščitnica. Ljudje se ne zavedamo, kako nevarne so lahko te bolezni, prav tako pa se o njih premalo pogovarjamo. Predavala
nam bo gospa Suzana Bogme, predsednica društva Moja ščitnica iz Maribora. Vljudno vabljeni.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Valentina Repolusk 040 644 782

Sobota, 19. 10. 2019
OTVORITEV 22. RAZSTAVE
ROČNODELSKEGA DRUŠTVA
MARJETICE S KRATKIM
KULTURNIM PROGRAMOM
Na razstavo vljudno vabljeni vsi, ki vas zanimajo ročna dela in
ohranjanje kulturne dediščine naših prednikov.

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

SELNIŠKI BRALNI KLUB,
TONI MORRISON,
BOG POMAGAJ OTROKU

16. 10. - 19. 10. 2019

Sreda, 16. 10. 2019

19. 10. - 26. 10. 2019

PROGRAM
Ogled razstave je možen v soboto, 19. 10. 2019 do 18.00, v
nedeljo, 20. 10. 2019, od 8.00 do 18.00, in ponedeljek, 21. 10.
2019, od 9.00 do 14.00. Veselimo se vašega obiska.

PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: avla Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Zdenka Brunšek, 040 632 146

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Sreda, 23. 10. 2019
Z UMETNOSTJO DO
RASTI S KAJO LUKAČ
Barve v umetnosti - nasveti, namigi in uporaba barv v umetnosti. Spoznavanje pomenov barv in uporaba v zgodovini
umetnosti.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek od 10.00 do 15.00, sredo in petek
od 13.00 do 19.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob
Dravi, tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si

Sobota, 26. 10. 2019
QUEEN - “..IT’S A KIND
OF MAGIC..” MAGIČNA
ORKESTRACIJA USPEŠNIC
SKUPINE QUEEN: PIHALNI
ORKESTER SLOVENSKE VOJSKE
& OMAR NABER

Po lanskoletni premieri filma Bohemian Rhapsody in 25. obletnici smrti Freddieja Mercuryja, enega največjih zvezdnikov na
planetu, smo tudi mi pripravljeni, da vas »pretresemo«! Sveže
izvedbe legendarnih uspešnic v doslej še nikoli izvedenih aranžmajih pihalnega orkestra slovenske vojske s solistom Omarjem Naberjem, ki si upa stopiti v čevlje največjega!

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: Predprodaja vstopnic
(do dneva koncerta) po 12 EUR, lahko kupite v pisarni TIC v Hramu
kulture Arnolda Tovornika, vsak ponedeljek, sredo in petek od
13.00 do 19.00 ter v torek in četrtek med 11.00 in 13.00 in uro pred
koncertom. Vstopnice na dan koncerta: 15 EUR
OSTALE INFORMACIJE: Agencija GIG, Gašper Šinkovec 031 363
643

PROGRAM 11. ABONMA
KOMEDIJE : NAJ NAS SMEH
ZDRUŽUJE!

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Večne uspešnice ene največjih skupin v zgodovini popularne
glasbe v izvedbi Pihalnega orkestra slovenske vojske s solistom
Omarjem Naberjem!

26. 10. - 26. 10. 2019

PROGRAM

PROGRAM

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

11. 10. - 16. 11. 2019

Petek, 11. 10. 2019
KD BOHINJSKA BELA –
GLEDALIŠČE BELANSKO - NEIL
SIMON: GOVORICE
Na zabavo ob obletnici poroke Charlieja Brocka in njegove
žene Myre so povabljeni štirje ugledni pari. V hiši gostitelja
se že od prihoda prvih gostov dogajajo čudne stvari. Gostiteljica je izginila neznano kam, gostitelj Charlie, ki je newyorški
podžupan, se je ustrelil v uhelj in ves omotičen pod vplivom
tablet leži v svoji spalnici. Gre za nesrečo ali poskus samomora? Da bi ohranili dobro ime in ugled in da ne bi dogodki prišli
v javnost, si povabljeni pari izmišljujejo zgodbice. A nihče več
ne ve, kaj se je v resnici zgodilo. Vse so samo sumničenja in
govorice. Tudi ko pride policija si izmislijo zgodbico, ki ji policaj sicer ne verjame, mu je pa všeč….
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Sobota, 16. 11. 2019
FADIL HADŽIĆ:
KOMEDIJA »DVE NA ENEGA«
Najprej prva misli, da je edina. Potem od tretje izve, da ni, da
obstaja še ena, druga. Potem se prva in druga srečata in ugotovita, da nista edini. Nato se razkrije, da obstaja še četrta, ki
je noseča. Z njim.
Kajti ON je skupni imenovalec vseh štirih. Ki se bolj ali manj
zavedajo, da niti slučajno niso – edine.
Naravnost fascinantno smešna mešanica zmešnjav, kateri
se boste nasmejali do solz! Vsaka podobnost z realnim življenjem je zgolj slučajna! Ja, pa ja, malo morgen!
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

PROGRAM
KD PAVZA KOMEDIJA
MOŽA JE ZATAJILA
Zgodba govori o sveže poročenem paru, Irmi in Bogomirju, ki
medene tedne preživljata kar doma, nenehno drug drugemu
v objemu. Zmoti ju nenapovedan obisk Irmine tete Valentine,
bogate zaprisežene sovražnice moških, ki ji nečakinja ravno
zato prikriva resnico o poroki. Irma je njena edina dedinja. Ker
se ne želi odpovedati bogati dediščini, skuje načrt, kako bi teti
povedala resnico. Mladi par, zlasti Bogomir, se znajde v številnih zagatah. Predstavo začinijo številni komični zapleti in preobrati. Na koncu ljubezen premaga vse, tudi sprva trdosrčna teta
Valentina pokaže svojo ljubeznivejšo plat …
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Petek, 17. 1. 2020
KD GRGAR JOE ORTON:
KAJ JE VIDEL BATLER?
Komedija Kaj je videl batler se začne z avdicijo kandidatke za
službo tajnice pri psihiatru dr. Prenticeu, ta jo hoče »strokovno« pregledati. Ob nepričakovanem ženinem prihodu poskuša
Prentice slečeno tajnico in sebe rešiti iz neprijetnega položaja, a situacija se šele začne. Neštete skrivalnice, preobleke, laži
in prevare privedejo do najbolj bedastega srečnega konca.
Kaj je videl batler je do absurdnosti prignana komedija zmešnjav.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Petek, 21. 2. 2020
KD DOMOVINA OSP
LJUBEZEN NA PREDZADNJI
POGLED

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA 13. 12. 2019 - 17. 01. 2020

Petek, 13. 12. 2019

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

21. 02. - 20. 03. 2020

PROGRAM
Živemu človeku se marsikaj zgodi… Priletna Nineta po moževi smrti žaluje 10 let, potem pa v sanjah dobi napotek, da…
Začne se krog iskanja bodočega moža. Živemu človeku se vse
zgodi,… in Nineta v pripetljajih s »snubci« končno doume, da
sanjskih moških ni, so le tisti, otipljivi in resnični. Pa bo zadovoljna s takšnim? Eh, Nineta! Pamet v roke! Živemu se vse pripeti, tudi ljubezen na predzadnji pogled, vendar je potrebna
kultura srca.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Petek, 20. 3. 2020
KUD STANE SEVER RIBNICA NA
POHORJU TONČEK ŽUMBAR:
GAZDA TOTE HIŠE SEM PA JAZ
Komedija, ki nas je nasmejala do solz in še čez Komedija govori o dveh običajnih zakonskih parih, ki živijo preprosto življenje. Glavno in zadnjo besedo pri hiši imata seveda ženski.
Nekega dne pa to njihovo vsakdanjost prekine prihod simpatičnega fanta, ki pride v vas z namenom, da poišče primerno
žensko za dobro službo v njegovem podjetju v Nemčiji. Zanj
se vnamejo vse ženske v vasi in tako se začnejo prepiri, spletke in še marsikaj.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN REZERVACIJA ABONMAJSKIH VSTOPNIC:
Abonmajske vstopnice lahko rezervirate pri Polonci Perkuš,
040 220 297. Prodaja abonmajev v pisarni TIC v Hramu kulture
Arnolda Tovornika, vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do
19.00, ter torek in četrtek med 11.00 in 13.00 in uro pred prvo
predstavo. Cena abonmaja KOMEDIJA je 30 EUR (6 predstav).
Cena vstopnice za posamezno predstavo je 7 EUR. Vsi, ki
bodo kupili abonma KOMEDIJA za sezono 2019-2020, imajo
10% popust pri vseh plačljivih prireditvah, ki jih organizira
Hram kulture Arnolda Tovornika. Popust lahko uveljavljate s
predložitvijo abonmajske vstopnice samo v TIC-u Hrama kulture
Arnolda Tovornika.. Ostale informacije na spletni strani www.
hramkulture.si in https://kdpavza.eu . Organizator si pridružuje
pravico do spremembe programa.

OTROŠKI
ABONMA
Sobota, 9. 11. 2019
MIŠKINO GLEDALIŠČE
»ŽABICA BROKOLINA
IN POLŽ SLADKOSNED«
Predstava otroke ozavešča o pomenu zdrave prehrane in gibanja za lepši in bolj zdrav vsakdan. Zgodbica govori o žabici
Brokolini in polžu Sladkosnedu, ki se odpravljata lovit ribe na
drugo stran gozda. Med tem, ko se žabica zdravo prehranjuje
in veliko giba, je polž njeno pravo nasprotje. Len, počasen in
požrešen. Kaj vse se zgodi na njuni poti do ribnika in kaj doleti
lenega polža, ki poje tono sladkarij, si pridite pogledat.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Sobota, 7. 12. 2019

TEATER ZA VSE
»MEDVEDEK NA SNEGU«
Medvedka Miško in Bučko se sredi mrzle zime prebudita in prvič v življenju zagledata sneg… Bel je kot mamina moka, ampak moka ni tako mrzla in mokra.Prijetne, zabavne pesmice o
snežinkah, snegolizku, hudi lakoti, babici Zimi. Mar veste, koliko kap damo na glavo in koliko šalov okoli vratu? Zakaj rečemo
snežinka in ne sneginka? Le kako pišemo babici Zimi? Pridite
na predstavo in vse boste izvedeli.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Sobota, 4. 1. 2020

GLEDALIŠČE LOŠKI ODER
LEOPOLD SUHODOLČAN
»MEDVEDEK NA OBISKU«

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA 09. 11. 2019 - 04. 01. 2020

PROGRAM

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

04. 01. - 07. 03. 2020

PROGRAM
Nekoč sta živela dedek in vnukinja po imenu Katarinca. Nekega dne je Katarinca svojega dedka prosila, naj ji iz gozda pripelje čisto pravega medvedka. Dedek je sprva malce okleval,
a na koncu je vendarle popustil. Oblekel si je topel plašč in
kučmo ter se podal v gozd iskat medvedka. Klical ga je, spraševal ostale gozdne prebivalce, kje bi lahko našel medvedka,
in ko je bil že globoko v gozdu, mu ga je nazadnje le uspelo
priklicati. Medvedek je povabilo sprejel toda samo pod pogojem, da ga dedek do sončnega zahoda pripelje nazaj v gozd.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Sobota, 1. 2. 2020
GLASBENA DEŽELA,
ALENKA KOLMAN
»PUJSA PEPA SE PREDSTAVI«
Pujsa Pepa je priljubljena junakinja istoimenske risane serije, ki jo otroci obožujejo. Je ljubka pujsa, ki živi z mlajšim
bratcem Jurijem, mamo pujso in očijem pujsom. Pogosto jih
obiščeta tudi babi in dedi. Pujsa Pepa se rada igra, se preoblači in skače po blatnih lužah, oba z bratcem pa obožujeta
dinozavre, ki jim Jure pravi: »zavej«.
Predstava: Pujsa Pepa ve, da je zdravo vsak dan telovaditi,
zato na zdravo telovadbo povabi še svoje prijatelje. Pepa nadaljuje s poučevanjem kakšna je zdrava prehrana, kako se
šteje do 10,… in kateri so dnevi v tednu ter kako si sledijo.
V zabavno animacijo bodo vključeni tudi otroci. Ker pa Pepa
obožuje glasbo, bo vse otroke povabila, da ob koncu druženja
skupaj zapojejo še kakšno otroško pesem in druženje bomo
zaključili z veselim prepevanjem pesmi Če si srečen.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Sobota, 7. 3. 2020
GLEDALIŠČE KUKUC
»CEPETAVČEK«

PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN REZERVACIJA ABONMAJSKIH VSTOPNIC:
Abonmajske vstopnice lahko rezervirate pri Polonci Perkuš,
040 220 297. Prodaja abonmajev v pisarni TIC v Hramu kulture
Arnolda Tovornika, vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00
do 19.00, ter torek in četrtek med 11.00 in 13.00 in uro pred
prvo predstavo. Cena abonmaja CEPETAVČEK je 15 EUR (5
predstav). Cena vstopnice za posamezno predstavo je 4 EUR.
Vsi, ki bodo kupili abonma CEPETAVČEK za sezono 2019-2020,
imajo 10% popust pri vseh plačljivih prireditvah, ki jih organizira
Hram kulture Arnolda Tovornika. Popust lahko uveljavljate s
predložitvijo abonmajske vstopnice samo v TIC-u Hrama kulture
Arnolda Tovornika.. Ostale informacije na spletni strani www.
hramkulture.si in https://kdpavza.eu . Organizator si pridružuje
pravico do spremembe programa.

V SEPTEMBRU IN OKTOBRU:
SLIKARSKA RAZSTAVA V KNJIŽNICI - razstavlja
MARJANA HABJANIČ JERČIČ, slikarka in članica likovne
sekcije Pisana paleta.
ROKODELSKA RAZSTAVA: JESEN
razstavljajo člani ročnodelske sekcije Škarjice.
INFORMACIJE: v ponedeljek od 10.00 do 15.00, sredo in petek
od 13.00 do 19.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob
Dravi, tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si.

MOŽNOSTI
PARKIRANJA V ČASU
PRIREDITEV

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Se spomnite Cepecepetavčka? Se spomnite Polonce in gospoda paznika s kapo na štiri vogale?
Odcepetali boste v čas, ko smo se otroci v travi igrali z lesenimi
poleni. Naj vas ponese ena najlepših zgodbic za otroke, v kateri
igrače ponoči oživijo. Cepecepetavček danes, je blizu današnjim
otrokom. Smejali se boste, dih vam bo zastal in lepo vam bo, ko
se boste vrnili z našim Cepetavčkom iz muzeja igrač.

07. 03. - 07. 03. 2020

PROGRAM

