PONUDBA
HRAMA KULTURE
ARNOLDA TOVORNIKA
SEZONA 6
SEPTEMBER IN OKTOBER 2020

PROGRAM

da bo korona kriza tako grobo prekinila izvedbo vaših in naših prireditev, srečanj, druženj …, res nismo pričakovali. V Hramu kulture bomo
naredili vse, da bi program v začetku nove sezone stekel kar se da normalno, vendar sami ne bomo zmogli, zato potrebujemo vašo pomoč.
Vsi, tako organizatorji kot obiskovalke in obiskovalci, moramo dosledno
upoštevati veljavna navodila NIJZ in postaviti zdravje na prvo mesto.
Vsaj za nekaj časa se bomo morali navaditi, da bo maska in skrb za
primerno razdaljo del našega vsakdana. Programska knjižica za mesec
september in oktober je pred vami. Glede na to, da je težko predvideti potek korona krize, bomo vse spremembe programa javljali na naši
spletni strani www.hramkulture.si in ostalih družbenih omrežjih. Ekipa Hrama kulture se veseli snidenja z vami tudi v šesti sezoni.

Ponedeljek, 7. 9. 2020
PLESNI TEČAJI
Plesna dimenzija tudi v šolskem letu
2020/2021 odpira svoja vrata v Hramu kulture v Selnici.
Zato vabimo vse otroke od 3 let naprej, da se nam pridružijo
na plesnih tečajih vsak ponedeljek s pričetkom 7. septembra.
Tudi letos smo za plesalce
pripravili pester plesni program. Otroci bodo spoznavali nove plesne korake,
se hkrati rekreirali, družili in
sprostili.
Plesne vaje bodo potekale po sledečem urniku:
• 15.00 – 16.00 hip hop za učence od 1. do 3. razreda
• 16.00 – 17.00 hip hop za učence od 4. do 9. razreda
• 17.00 – 17.45 plesni vrtec za otroke od 3 let naprej
Prijavnico za plesni tečaj najdete na informacijskih točkah v Hramu
kulture ter OŠ Selnica ob Dravi, prejmete pa jo lahko tudi pri plesni
učiteljici na prvi obiskani plesni vaji. Veselimo se plesnih uric z vami.
Plesna dimenzija.

PRIČETEK: 7. 9. 2020 ob 15.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Nastja, 031 772 299

Nedelja, 13. 9. 2020
PLESNE VAJE
DRUŽABNIH PLESOV V HRAMU
KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA
SELNICA OB DRAVI
S PLESNO ŠOLO SALSERO
V repertoar družabnih plesov spadajo: standardni plesi (blues,
angleški ali počasni valček, dunajski ali hitri valček, foxtrot, 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 gore 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 zelo sistematične razlage, katere namen je, da
nihče ne ostane »lesen«, pa tudi ne preveč resen.
PRIČETEK: ob 17.30
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRIJAVA: www.salsero.si, info@salsero.si,
040 132 563, 040 430 760

Torek, 15. 9. 2020
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
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Sreda, 16. 9. 2020
JANI VIRK, POTRES
Novo sezono bralnega kluba bomo otvorili z
debato o romanu Potres. Gre za zgodovinski
dogodek iz leta 1895, ki pa nikakor ni rdeča nit zgodbe, je le dogajanje v ozadju. V ospredje je postavljena ljubezenska zgodba z
zelo zanimivimi pripetljaji in seveda nakazanim srečnim koncem.
Pogovor bo vodila Urška Vute.
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek in sredo od 13.00 do 19.00, v petek od
9.00 -15.00, Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi, tel. št.
+386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si

Petek, 18. 9. 2020
DOBRO JE VEDETI:
KAKO NAŠE OTROKE
IN MLADINO ZAŠČITITI PRED
PASTMI PAMETNE TEHNOLOGIJE?
Pametna tehnologija naše otroke lahko obogati z novim znanjem in
veščinami, ki jih bodo potrebovali kasneje v življenju. Po drugi strani
pa jih lahko pahne tudi v desocializacijo in prekomerno preživljanje
prostega časa ob zaslonih.

Kako loviti pravo ravnotežje? Kako obvarovati svojega otroka pred
slabimi vplivi tehnologije?
Zaradi dobrega odziva na lansko predavanje bomo otvorili letošnjo
sezono z enako temo. Prost vstop.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hram kulture Arnolda
Tovornika Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: www.tvoj-nasvet.si,
e-pošta: brlognasvetov@gmail.com,
ali Martina Medved, 040 708 503

Sobota, 19. 9. 2020
23. PRAZNIK JABOLK
TURISTIČNO DRUŠTVO SELNICA OB DRAVI
VAS VLJUDNO VABI NA 23. PRAZNIK JABOLK
Celodnevni program bomo pripravili skupaj z
Občino Selnica ob Dravi, OŠ, KUD Svoboda Bistrica ob Dravi, Društvom podeželskih žena in
deklet Selnica ob Dravi in drugimi.
V sklopu prireditve bomo javno objavili izide literarnega in likovnega
natečaja »Viltuški palček pripoveduje«, ponudili domače dobrote,
delavnice in še kaj.
Prireditev bomo zaključili z podelitvijo pohval in plakete ZLATA VRTNICA za leto 2019. V nedeljo, 20. 9. 2020, pa vas vabimo k sveti maši,
ki bo ob 10. uri v cerkvici na Janževi gori. Poskrbeli bomo, da boste
zadovoljni zapuščali našo prireditev.
Vljudno vabljeni. Vstopnine ni.
PRIČETEK: od 9.00 do 18.00
LOKACIJA: Hram kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: td.selnica@krs.net in 051 632 310 Ivanka Frešer

Četrtek, 24. 9. 2020
DVORANA ZINKE ZORKO
Komisija za vsebinsko opredelitev do častne
občanke, akademikinje dr. Zinke Zorko, se je
odločila, da Veliko dvorano Hrama kulture
preimenujemo v »Dvorano Zinke Zorko«.
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PRIČETEK:
v torek, 15. septembra (možne tudi naknadne prijave).
Cena samo 25 EUR na mesec.
LOKACIJA:
Mala dvorana Hram kulture
Arnolda Tovornika Selnica
ob Dravi
INFORMACIJE: info@pingi.si ali na GSM 041 606 111 (vsak delovnik
od 16. do 20. ure)
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Povzeto po javni zahvali dr. Zinke Zorko ob prejemu Zoisove nagrade za življenjsko
delo, 22. novembra 2013, v Unionski dvorani v Mariboru.

Petek, 25. 9. 2020

BONDING
PSIHOTERAPEVTSKA
DELAVNICA
V zgodnjem otroštvu s posnemanjem svojih staršev in okolice usvojimo
vzorce vedenja, tudi tiste, ki ne delujejo v naše dobro. Nihče nas v šoli
ne uči o tem, kako se soočiti z neprijetnimi čustvi v stresnih situacijah.
Običajno so jeza, strah in žalost odveč, morda celo nekaj, čemur se je
bolje izogniti, ker je neprijetno. Danes, ko se soočamo s stresom na
delovnem mestu, oddaljenostjo v partnerskem odnosu, konflikti s
svojimi uporniškimi otroci itd. pa bi nam ta znanja prišla še kako prav.
Delavnica je namenjena učenju izražanja čustev in hkrati soočanju
s trenutnimi stresnimi situacijami in razreševanju preteklih
nepredelanih izkušenj, ki nas zasledujejo še danes, s tem pa
izboljšanju kvalitete življenja in psihofizičnega zdravja.
Delavnico vodi Saša Rataj, dipl. psiholog (UN), bonding
psihoterapevt. Trajanje: 4 ure, cena: 45,00 EUR.
PRIČETEK: ob 16.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hram kulture Arnolda Tovornika Selnica
ob Dravi
INFORMACIJE IN PRIJAVA: (obvezno vsaj 10 dni prej) na
040 978 670 ali info@psihoterapija-vilin.si

Sobota, 26. 9. 2020
VEČER DALMATINSKIH PESMI

OBRTNIŠKEGA PEVSKEGA
ZBORA KD PAVZA Z GOSTI
VEČERA KLAPO DALMARI
Marsikdo se v letošnjem letu ni odpravil na dopust k sosedom na Hrvaško,
zato bomo še s toliko večjim veseljem v naš Hram kulture pripeljali vsaj zvoke
Dalmacije. V letošnjem letu je bilo zaradi vsem znanih razmer odpovedanih
veliko zanimivih dogodkov. V jesenskem času se postopoma vračajo v stare
tire in z njimi tudi Večer dalmatinskih pesmi. Tokrat smo v goste povabili Klapo
Dalmari. Zaradi ukrepov novega korona virusa po koncertu ne bo pogostitve.
PRIČETEK: ob 20.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko (Velika
dvorana) v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Primož Rajh, 031 327 910
PRODAJA VSTOPNIC: od 1. 9. 2020
dalje. 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.

Petek, 2. 10. 2020
REDNE URE PRAVLJIC ZA OTROKE
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob
Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek in sredo od 13.00 do
19.00 in petek od 9.00 do 15.00
Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi, tel. št.
+386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si

Sobota, 3. 10. 2020
ŽONGLER – DIMNIKAR GOGI
Življenje je igra in ŽONGLIRANJE je zagotovo dobra zabava za
vse otroke. Zato vam bomo v prvi abonmajski predstavi ponudili
ŽONGLIRANJE malo za šalo in malo za res. Kako se žonglira z dimnikar

1. 9. - 31. 10. 2020

Vsak človek, pa naj si bo še tako skromen in preprost, nosi v sebi
neko njemu lastno govorico prostora, iz katerega slišimo bitje srca,
valovanje njegovih sanj in zjedrenega spomina na prednike, ki so tu
bili in bodo za zmeraj tu tudi ostali. V Hramu kulture se spoštovane
dr. Zinke Zorko spominjamo predvsem kot zveste obiskovalke, ki nas
še vedno takole nagovarja in vabi:
Majhni smo in smo obstali med velikimi. Od malih in od velikih
se razlikujemo zopet zaradi našega jezika. Zato bodimo ponosni
na svojo materinščino, na svoj slovenski jezik. Branimo njegovo
dostojanstvo in suverenost tako, da pri nas slovensko govorimo in
pišemo na vseh ravneh obstajanja, in radostno sanjajmo tudi svoje
narečje. In bodimo v vsem pošteni, odkriti, sočutni in solidarni.
Bodimo torej hvaležni in veselo vznemirjeni raziskovalci Življenja. Na
naš slovenski in univerzalni način.
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Torek, 6. 10. 2020

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

BREZPLAČNI PRAVNI NASVETI

e-pošto

nastja.lasbaher@gmail.com.

Sreda, 7. 10. 2020
ZAČETNI TEČAJ
DRUŽABNIH PLESOV
TUDI ZA TISTE, KI NIMAJO PLESNEGA PARTNERJA
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).
Cena tečaja: 25 EUR/osebo na mesec.
Ponedeljek, 5. 10. 2020 ob 17.30, Dvorana Zinke Zorko (Velika
dvorana) v Hramu kulture Arnolda Tovornika
DRUŽABNI PLESI – NADALJEVALNA SKUPINA 1
Ponedeljek, 5. 10. 2020 ob 19.00, Dvorana Zinke Zorko (Velika
dvorana) v Hramu kulture Arnolda Tovornika
DRUŽABNI PLESI – NADALJEVALNA SKUPINA 2
Sreda, 7. 10. 2020 ob 19.30, Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture Arnolda Tovornika
DRUŽABNI PLESI – NADALJEVALNA SKUPINA 3

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. Za svetovanje se lahko naročite po telefonu 031 764 169,
Irena Kukovec Stajan ali po e-pošti irena.kukovec-stajan@krs.net.

Že obstoječe nadaljevalne skupine v novi plesni sezoni čaka: ponovitev
že osvojenega znanja, novi plesni izzivi, tako v korakih, tehniki kot partnerstvu in druženje. Cena tečaja: 25,00 EUR/osebo na mesec.

PRIČETEK: od 17.00 do 18.00
LOKACIJA: pisarna TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika

LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: 040 978 670 - Saša Rataj

Sreda, 7. 10. 2020

Sreda, 7. 10. 2020

ZUMBA

PLES NA STOLIH

Obožuješ glasbo? Plesne ritme? Skupinske vadbe? … in kurjenje kalorij, ne
da bi sploh vedel/a, kdaj in kako? Potem je čas, da se pridružiš plesni vadbi,
ki že leta navdušuje ljudi po vsem svetu! Plesno predznanje NI potrebno,
prinesite pa: veliko dobre volje, majhno brisačko in veliko plastenko vode!
Inštruktorica vadbe Nastja se že veseli, da z njo zamigaš tudi ti.

Delavnica plesa na stolih! Drage dame, ste brez plesalca? Ni problema!
Naj postane vaš plesalec stol, ki je lahko z malo domišljije odlično plesno
orodje. Dovolite si biti ženstvene, čutne, nežne, privlačne, samozavestne
in zapeljive. Če si le upaš… pošlji prijavo na delavnico.

PRIČETEK: od 18.30 do 19.30
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRIJAVE: cena mesečne delavnice je 35 EUR,
delavnica bo samo ob dovolj velikem številu udeleženk.

PRIČETEK: od 19.30 do 20.30
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRIJAVE: cena mesečne delavnice je 35 EUR,
delavnica bo samo ob dovolj velikem številu udeleženk. Prijave
sprejemamo na mail nastja.lasbaher@gmail.com.
Nastja Lasbaher 070 756 988

1. 9. - 31. 10. 2020

PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture
Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: Vstopnice v predprodaji
so na voljo po 3,50 EUR – spremljevalec otroka ima prost vstop, 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. Na
dan predstave so vstopnice v prodaji po 5 EUR.
INFORMACIJE: 02 673 02 2, ali Polonca Perkuš, 040 220 297

Prijave sprejemamo na
Nastja Lasbaher 070 756 988

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA
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skimi krtačami, žogicami za tenis, žonglerskimi žogicami, lestvijo? Še ne
veste? Vse to vam bo pokazal ŽONGLER - DIMNIKAR GOGI.
Mogoče pa boš prav ti postal mladi žongler ali žonglerka. Zakaj pa ne?
Pridi na predstavo in videl boš, kaj vse zmore DIMNIKAR GOGI.

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA
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V letu 2020 bodo Dnevi Arnolda Tovornika trajali od petka,
9. 10. 2020 do srede, 14. 10. 2020:
…bil je poznan kot odličen komik, pa čeprav v vlogi silaka, krhke
ali pa tragične osebnosti, kmečkega premetenca ali pa znanstvenika.
Ljudje so se mu enostavno smejali... (tekst: Likovni salon Lojzeta
Šušmelja »ARNOLD TOVORNIK V SELNICI OB DRAVI«)
Pred dobrim letom, ko smo uspešno zaključili četrto sezono
organiziranih Dnevov Arnolda Tovornika, smo bili ob številnih
pohvalah in pozitivnih mnenjih obiskovalcev, medijev, organizacij,
društev in drugih posameznikov presrečni in zadovoljni. Že mesec dni
po izteku vseh dogodkov smo zavihali rokave in se začeli pripravljati
na peto sezono. Obdržali smo vse, kar je bilo dobro sprejeto in dodali
še več. Odziv pokroviteljev in donatorjev se je povečal in odločili smo
se, da dogodek podaljšamo za en dan (šest dni). Tako je nastalo nekaj
novosti:
• mednarodna zasedba iz Gavran teatra iz Zagreba,
• nedeljski modul izobraževanja,
• večer skečev na ljubiteljski ravni,
• brošura o kulturnem »duhu časa« v zadnjem stoletju s poudarkom
na predstavitvi Arnolda Tovornika.
Po zaslugi pokroviteljev in donatorjev so vstopnice dosegljive po zelo
ugodnih cenah.
Smo maloštevilna ekipa, ki občasno tudi s pomočjo zunanjih
sodelavcev celo sezono skrbi, da se vi, spoštovani obiskovalci, v
našem hramu kar najbolje počutite. Vsak dogodek unikat in veseli
smo, da srečujemo vedno več novih obrazov, ki so začutili, da so
pri nas dobrodošli, da lahko z osebjem tudi poklepetajo in jim
neposredno izrečejo svoje misli, mnenja.
Ob bližajočih Dnevih Arnolda Tovornika si želimo, da nas obiščete, se
z nami družite in predvsem zadovoljnih obrazov zapuščate dvorano.

Od petka, 9.10.2020 do srede, 14.10.2020 prisrčno vabljeni na Dneve
Arnolda Tovornika v Hram kulture.
ekipa Hrama kulture Arnolda Tovornika

ČETRTEK, 8. 10. 2020
DOMOZNANSKI POMENKI
Pogovor o igralcu Arnoldu Tovorniku, o gledališču ter o doživljanju
profesionalne in amaterske gledališke igre s sogovorniki Vilijem Rezmanom, Radom Pavalecom in mag.
Lilijano Urlep.
Pogovor bo usmerjal Vili Rezman.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek in sredo od 13.00 do 19.00, v petek
od 9.00 -15.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi,
tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si

PETEK, 9. 10. 2020
TOVORNIK NA
OBISKU V SELNICI
Avtorski pogled na Tovornikovo gleda-liško in filmsko produkcijo
iz perspektive Selnice ob Dravi. Grafične liste Ota Vogrina bo
predstavil likovni kritik Mario Berdič Codella.
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Petek, 9. 10. 2020
MONOKOMEDIJA
»KRIZA SREDNJIH LET«,
RANKO BABIČ
Po uspešnici Moška copata, ki je presegla kar nekaj rekordov, na
gledališke odre prihaja nova avtobiografska komedija Ranka Babića:
Kriza srednjih let.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Velika dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Petek, 9. 10. 2020
PREDSTAVITEV
KNJIGE Z NASLOVOM
PODOBE SELNIŠKE KULTURE
ARNOLD TOVORNIK
Knjigo bodo predstavili avtorji(ce) publikacije.
PRIČETEK: ob 17.30
LOKACIJA: avla Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Vili Rezman, 051 374 488

SOBOTA, 10. 10. 2020
GLEDALIŠKI SEMINAR
Gledališki seminar je namenjen ljubiteljskim gledališkim igralcem,
tako začetnikom kot tistim, ki bi radi svoje znanje dopolnili in
nadgradili, ter vsem, ki se srečujejo z javnim nastopom.
PRIČETEK: od 9.00 do 15.00
LOKACIJA: Hram kulture Arnolda Tovornika
CENA DELAVNICE IN INFORMACIJE: 10 EUR, plačate na dan
izobraževanja v TIC-u
OSTALE INFORMACIJE: Polonca Perkuš, 040 220 297

1. 9. - 31. 10. 2020

PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: avla Hrama kulture
Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Oto Vogrin, 040
834 145

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

1. 9. - 31. 10. 2020

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Toševe predstave so ruska ruleta za vse, ki se znajdejo na prizorišču,
nikoli se ne ve, kdaj in kje bo po kom kaj padlo.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture Arnolda Tovornika

MONOKOMEDIJA
BOJANA EMERŠIČA »EROTIKA«
Stari maček slovenskih odrov, televizijski
mojster,
ljubiteljski
chef in mož, ki dobro
ve, za kaj gre v življenju - se vrača z novim
receptom za smeh!

PRIČETEK: OB 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu
kulture Arnolda Tovornika

WALTIS
V stiku s toplino.

NEDELJA, 11. 10. 2020
GLEDALIŠKI SEMINAR

PONEDELJEK, 12. 10. 2020
KOMEDIJA TEATAR GAVRAN
IZ ZAGREBA »PIVO«
Pivo je neobičajna
komedija, ki govori o
očetu in sinu ter njunem šestdesetletnem
odnosu.

Drugi dan gledališkega seminarja se bomo posvetili improvizacijskemu gledališču. To je oblika gledališča, pri kateri prizori
nastajajo sproti, brez vnaprej pripravljenega scenarija. Publika s
svojimi predlogi aktivno vpliva na potek predstave. Tako so improvizacijski nastopi unikatni in neponovljivi.
PRIČETEK: od 9.00 do 15.00
LOKACIJA: Hram kulture Arnolda Tovornika
CENA DELAVNICE IN INFORMACIJE: 10 EUR, plačate na dan
izobraževanja v TIC-u
OSTALE INFORMACIJE: Polonca Perkuš, 040 220 297

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu
kulture Arnolda Tovornika
R

WALTIS
V stiku s toplino.
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TADEJ TOŠ

Nedelja, 11. 10. 2020

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Sobota, 10. 10. 2020

Zaradi
velikega zanimanja
in zmanjšane kapacitete
dvorane bo dodaten
termin za TADEJA TOŠA
v četrtek,
15.10.2020
ob 19h

1. 9. - 31. 10. 2020

PROGRAM

PROGRAM

TOREK, 13. 10. 2020

SREDA, 14. 10. 2020

LJUDSKA UMETNOST
»VEČER SKEČEV«

MONOKOMEDIJA
LARE JANKOVIĆ
»POREDNA VIVI«

V VEČERU SKEČEV želimo, da se iz srca nasmejite napakam javnega življenja in se zamislite ob resničnih življenjskih situacijah,
prikazanih na komičen način.

1. 9. - 31. 10. 2020

SREDA, 14. 10. 2020

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu
kulture Arnolda Tovornika

CENE
VSTOPNIC:
14 EUR

Vivian je prostitutka, ki se je za svoj poklic odločila iz praktičnih
razlogov. Lahko bi postala karkoli drugega, vendar delo najraje
opravlja leže in od doma.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu
kulture Arnolda Tovornika

DNEVI
DNEVI
ARNOLDA
ARNOLDA
TOVORNIKA
TOVORNIKA

Cena vstopnic: 14 EUR, za
Večer skečev, ki bo v torek, 13.
10. 2020 ob 19.00, je cena 7 EUR. Prodaja
vstopnic v pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda
Tovornika vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do
19.00 v torek in četrtek med 11.00 in 13.00, ter uro pred predstavo, ali preko sistema Mojekarte.si in na vseh Petrolih. Vsi,
ki so kupili abonma Komedija za sezono 2019/20 in otroški
abonma Cepetavček v organizaciji KD Pavze, imajo v sezo-

ni 2019/20 10 % popust. Upokojenci imajo 10 % popust. Za
družinsko karto (3 vstopnice in več) velja 15 % popust. Članice
in člani Mariborske knjižnice imajo ob predložitvi članske izkaznice v sezoni 2019/2020 15 % popust pri nakupu vstopnic.
Popusti se lahko uveljavljajo samo v TIC-u.
INFORMACIJE:
na tel. št.: 02 673 02 20 od 1. 9. 2020 dalje

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA
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VECer skECev

BERNHARD SCHLING,
OLGA
Pred časom smo že bili navdušeni nad Bralcem, ki je nastal izpod
peresa Bernharda Schlinga. Roman Olga prav tako prinaša zgodbo
o preprosti ženski, idealistki, ki jo spremljamo v dolgem zgodovinskem obdobju. Olgina zgodba je predstavljena iz različnih perspektiv, tako da je razplet do konca negotov… Pogovor bo vodila
Urška Vute.
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek in sredo od 13.00 do 19.00, v petek
od 9.00 -15.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi, tel.
št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si

Petek, 16. 10. 2020
12. ABONMA KOMEDIJA NAJ NAS SMEH ZDRUŽUJE!
(1. PREDSTAVA) KD BOHINJSKA
BELA – GLEDALIŠČE BELANSKO
»WILLIAM INGE« - PIKNIK
Spoštovani prijatelji gledališča,
prihaja negotova jesen. Zaradi še vedno prisotne epidemije
COVID-19, smo se odločili, da za vas pripravimo 12. sezono
ABONMAJA KOMEDIJE pod geslom: NAJ NAS SMEH ZDRUŽUJE,
vendar abonmajskih kart letos ne bomo prodajali, saj ne vemo,
kakšna navodila nam bo prinesla jesen. Vljudno vas vabimo na
posamezne predstave, ki bodo, tako kot vsa leta do sedaj, ob petkih
ob 19.00.
Ostanite zvesti našemu gledališču, našemu ABONMAJU.
V malem podeželskem mestu Kansas ljudje na svojih plečih
prenašajo težo svojih neuresničenih sanj. Gospa Flo Owens
razmišlja o tem, kako bi poročila svoji hčerki Madge in Millie. Na
tihem je prepričana, da se bo hčerka lepotica Madge poročila z

bogatim Alanom. Alanov prijatelj z univerze, arogantni Hal Carter
pride v Kansas in pričakuje, da mu bo Alan zagotovil službo. Na
pikniku osvoji Madge. Ta kljub materinemu nasprotovanju naslednji
dan odide z njim. Kaj se zgodi z drugo hčerko? Kako se zgodba
konča? Pridite in videli boste razplet.
Režija: Bernarda Gašperčič
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture
Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: Vstopnice v predprodaji
so na voljo po 5 EUR 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. Na dan predstave so vstopnice v prodaji
po 7 EUR.
INFORMACIJE: 02 673 02 20 ali Polonca Perkuš, 040 220 297

Sobota, 24. 10. 2020
OTVORITEV 23. RAZSTAVE
ROČNODELSKEGA DRUŠTVA
MARJETICE
S KRATKIM KULTURNIM PROGRAMOM

Na razstavo vljudno vabljeni vsi, ki vas zanimajo ročna dela in ohranjanje kulturne dediščine naših prednikov.
Ogled razstave je možen v soboto, 24. 10. 2020 do 18.00, v nedeljo,
25. 10. 2020 od 8.00 do 18.00, in v ponedeljek, 26. 10. 2020 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
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ekipo, s katero je Eva začela svojo koncertno glasbeno zgodbo.
Lepo vabljeni na glasbeno potovanje Ko najdeš sebe, kjer bo Eva ob
spremljavi odličnega banda predstavila vse tisto, kar jo dela srečno.
Koncert bo popestrila s posebnim jesenskim programom, medse
pa bo povabila tudi goste presenečenja.
PRIČETEK: ob 19.30
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture
Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC : od 21. 9. 2020 dalje:
vstopnice v predprodaji so na voljo po 14 EUR 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, v vseh Petrol servisih
in ostalih prodajnih mestih prodajnega sistema Mojekarte.si. Na dan
koncerta so vstopnice v prodaji po 16 EUR.
INFORMACIJE: info@evaboto.com

Petek, 30. 10. 2020
Foto - Ana Gregorič
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EVA BOTO – KONCERT
Z BANDOM – KO NAJDEŠ SEBE

Postavna Korošica Eva Boto je jeseni 2019 doživela veliko osebno
zmago. Po sedmih letih na slovenski glasbeni sceni je izdala svoj
premierni album! Predstavila ga je novembra na svojem prvem
samostojnem koncertu in s predstavitvijo nadaljuje s koncertno
turnejo po kulturnih domovih. Ekipa se bo ustavila v odličnem
ambientu hrama kulture Anton Tovornik v Selnici ob Dravi v petek,
24. oktobra, ob 19.30.
Evi se svoji publiki ni potrebno pretirano predstavljati. Pozna jo
že od prvih zmag na festivalih po Avstriji in Sloveniji, sodelovanja
v oddaji Misija Evrovizija in zastopanju Slovenije leta 2012 na
Evroviziji s pesmijo Verjamem. Takrat 16-letna Eva je bila najmlajša
predstavnica v Evropi, domačo sceno pa je kasneje, leta 2016, na
Slovenski popevki zatresla z zmagovalno pesmijo Kaj je to življenje.
Njeno lansko 3-mesečno potovanje po svetu glasbe in preobrazbi
v oddaji Znan obraz ima svoj glas, ki ga je proslavila z veličastno
zmago, je bilo samo uvod v dolgo in uspešno sodelovanje z novo

PREDAVANJE:

POSTATI OČE IN MATI:
ZA BODOČE DRUŽINE
IN DRUŽINE Z MAJHNIMI
OTROKI
Starševstvo prinaša mnoge izzive. Bodoči
starši se namreč velikokrat spopadajo z
vprašanji: ‘’Bom znal biti oče/mama svojemu
otroku?’’… ‘’Bom znal biti dober oče/dobra
mama?’’. Na predavanju bomo govorili o tem,
kako biti ‘’dovolj dober starš’’, kar nam naj bo
vodilo pri vzgoji. Pripravili vas bomo tudi na
čustveni stres, napore in izzive, ki jih prinaša
starševstvo, pa je o tem bore malo slišati v
šolah za starše. Lepo vabljeni. Prost vstop.
PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: www.tvoj-nasvet.si,
e-pošta: brlognasvetov@gmail.com ali Martina Medved, 040 708 503
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Petek, 23. 10. 2020
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Petek, 16. 10. 2020, ob 19.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture
Arnolda Tovornika

KD BOHINJSKA BELA – GLEDALIŠČE BELANSKO
WILLIAM INGE: PIKNIK

V malem podeželskem mestu Kansas ljudje na svojih plečih prenašajo
težo svojih neuresničenih sanj. Gospa Flo Owens razmišlja o tem,
kako bi poročila svoji hčerki Madge in Millie. Na tihem je prepričana,
da se bo hčerka lepotica Madge poročila z bogatim Alanom. Alanov
prijatelj z univerze aroganten Hal Carter pride v Kansas, kjer pričakuje
da mu bo Alan zagotovil službo. Na pikniku osvoji Madge, ta kljub
materinemu nasprotovanju naslednji dan odide z njim. Kaj se zgodi z
drugo hčerko? Kako se zgodba konča?
Sobota, 6. 11. 2020, ob 19.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture
Arnolda Tovornika

MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ CJ JOHNSON
PASJI DNEVNIK, CUCKI

Ste se morda kdaj vprašali, o čem razmišlja vaš pes? Ste morda kdaj
svoje življenje primerjali s pasjim? Pasje življenje je prav tako bogato
in ustvarjeno kot naše. Psi prav tako razglabljajo o ljubezni, spolnosti,
prijateljstvu, maščevanju, nasilju … V predstavi se pojavljajo slikoviti
pasji liki, ki skozi monologe predstavljajo publiki svoje življenjske
zgodbe. Tako srečamo različne pasme psov: rotvajler, ki ima težave
s sosedi, stari mešanec, ki odkriva ljubezen v pozni jeseni življenja,
afganistanski hrt, od katerega se preveč pričakuje, saj je zelo uglajen in
oblečen po zadnji modi. Hkrati je zelo ponosen na svoje sposobnosti.
Sledi policijski pes, ki se spopada s kriminalom, kraški ovčar, ki se v
glavnem ukvarja z živinorejo in bi rad obdržal svoj celotno čredo. Če
povzamemo, vsi liki izražajo glavne značilnosti človeškega značaja.
Pasji dnevnik je edinstvena mešanica humorja, tragedije, ostrine,
nežnosti in romantike.

Štefi je mlada igralka, ki si srčno želi igrati v telenovelah. Njen agent
Ferdo ji pri tem ne pomaga prav dosti, zato najame asistentko,
služkinjo, pomočnico … Lojzko, ki naj bi jo vodila do uspeha. Bo res
tako? Vabljeni v čudovit svet telenovel, kjer je vse mogoče - todo es
posible!
Petek, 15. 1. 2021, ob 19.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture
Arnolda Tovornika

KD GORNJI GRAD KOMEDIJA:
THE ADDAMS FAMILY

THE ADDAMS FAMILY - odlična in kvalitetna komedija o najbolj
normalni družini na svetu z glasbenimi vložki.
Definiraj normalno, pravi Babica Addams. Kaj pa sploh je normalno?
Addamsi smo normalni. Ustreliti fazana v živalskem vrtu in ga pripraviti
za večerjo, za hišnega ljubljenčka imeti pajka, naše družinsko drevo
pa je mrtev hrast? Normalno! Ja, povsem takšni smo kot vi, iz mesa
in krvi. Samo živimo drugače kot vi, ki živite »zunaj«. Ne bomo vas
obsojali, dovolimo pa vam, da nas vidite, ampak samo za trenutek.
Potem pa vas pustimo, da spet greste domov, pa v službo, pa povsod,
kamor pač hodite ljudje vašega kova. Nismo zabavni, samo morbidni.
Nismo živi, niti mrtvi. Ne maramo vas. Po drugi strani pa vam nočemo
nič slabega. Ko nas vidite, boste ugotovili, da ste tudi vi Addamsovi.
Vprašanje je samo, ste ledena kraljica Morticia, ste temperamentni
Gomez, zlobna Sreda ali pa neumni Bučko? Mogoče ste coprnica,
kot Babica Addams, ali pa rahlo premaknjeni kot Gnoj in Krč. Mi smo
pripravljeni, da vas spoznamo, vi pa se pripravite na zabavo z nami.
Odlična predstava je primerna tudi za otroke, od osnovne šole dalje.
Petek, 12. 2. 2021, ob 19.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture
Arnolda Tovornika

GLEDALIŠČE VIDOVO:
KOMEDIJA: »DAJ, OBLECI SE ŽE ENKRAT!«

Klara, mlada in postavna, pozornosti potrebna žena poslanca in
potencialnega ministra Svetličiča, v upanju, da jo bo mož le opazil,
skoraj brez obleke in popolnoma brez sramu pred služabnikom
nestrpno čaka na pomemben obisk županje Kozeljeve, katere
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GLEDALIŠKA SKUPINA
ČERNEČE MIRA MORI HRIBAR: ŠENTORITA
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Petek, 4. 12. 2020, ob 19.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture
Arnolda Tovornika

Petek, 12. 3. 2021, ob 19.00,
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture
Arnolda Tovornika

KOROŠKI DEŽELNI TEATER Miloš Radovič
KANARČKOVA ŽUPCA

Kaj napisati o predstavi, ki se mi je že ob prvem branju usidrala v
srce, razburkala čustva in nekje v duši čakala primeren trenutek, da
z vso silo plane na oder. Naj bo takoj jasno, da kanarček seveda ni
nič kriv. Kriva je ljubezen. Neskončna, iskrena in globoka ljubezen.
Tista ljubezen, ki v nas po dolgih letih še vedno vznemiri metuljčke
v trebuhu in za katero bi preplaval oceane in pretekel puščave. A
res? Kaj pa poroka? Se bo potem kaj spremenilo? Nataša in Robert
se pet minut pred poroko odločita »preizkusiti« zakon. In prav
pri tem, navidezno enostavnem, vendar duhovitem zapletu se je
uspelo avtorju Milošu Radoviču z arhetipskimi situacijami odnosa
med žensko in moškim preigrati po tankem robu med dinamično
komedijo in nežno melodramo do naših najglobljih čustev.
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: od 1. 9. 2020
Vstopnice v predprodaji so na voljo po 5 EUR 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. Na dan predstave so vstopnice v prodaji po 7 EUR.
INFORMACIJE: 02 673 0220 ali Polonca Perkuš, 040 220 297

SPORED
2. OTROŠKEGA
ABONMAJA CEPETAVČEK
V SEZONI 2020/21:
Sobota, 3. 10. 2020 ob 10.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture Arnolda
Tovornika

ŽONGLER – DIMNIKAR GOGI

Življenje je igra in ŽONGLIRANJE je zagotovo dobra zabava za
vse otroke. Zato vam bomo v prvi abonmajski predstavi ponudili
ŽONGLIRANJE malo za šalo in malo za res.
Kako se žonglira z dimnikarskimi krtačami, žogicami za tenis,
žonglerskimi žogicami, z lestvijo? Še ne veste? Vse to vam bo pokazal
ŽONGLER - DIMNIKAR GOGI.
Mogoče pa boš pav ti postal mladi žongler ali žonglerka. Zakaj pa ne.
Pridi na predstavo in videl boš, kaj vse zmore DIMNIKAR GOGI.
Sobota, 7. 11. 2020 ob 10.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture Arnolda
Tovornika

B. GAŠPERČIČ: JESENSKA/LUTKOVNA IGRANA
PREDSTAVA/TEATER ZA VSE

Jeseni se v gozdu dogaja mnogo stvari. Živali si pripravljajo brloge,
iščejo hrano, nekatere odpotujejo v tople kraje. Škrat Loni je tisti, ki
vedno pravočasno poskrbi za zaloge drv, hrane, zdravilnih zelišč, vila
Lana pa je lahkomiselna, bolj jo skrbita moda in lepota. V predstavi
srečamo štorkljo, ki mora v Afriko, saj pri nas ne najde nobene slastne
žabice več, polžek naskakuje slastnega jurčka, pa je prepozen. Črviček
je prvi odkril slasten prigrizek. Veverička pridno nabira lešnike, ježek
pa se trudi s hruškami. Gre za predstavo, ki jesenski čas približa tudi
najmlajšim. Veliko pesmic, pisana scena, prijetne lutke.
Sobota, 5. 12. 2020 ob 10.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture Arnolda
Tovornika

SNEŽNA VILA DAMJANA GOLAVŠEK/GLASBENO –
ANIMACIJSKA PREDSTAVA

Zima je včasih muhasta. Ravno tedaj, ko vsi, še posebej otroci,
pričakujemo sneg, ga noče in noče natrositi. Še dobro, da obstajajo
pravljična bitja in Snežna vila, ki je doma na severnem tečaju. Pot k

1. 9. - 31. 10. 2020

nameni sprva niso najbolj jasni, saj je popolna politična nasprotnica
Svetličiča. Svetličič, ki mu je predvsem v ospredju njegov politični
ugled in kariera, pa bi naredil vse, da bi županji ugodil in si tako
tlakoval pot navzgor.
Težave in zapleti se odvijajo tudi na ljubezenskem parketu. Želja
Klarinega očeta, da se poroči s hčerko županje Kozeljeve, se sprevrže
v popolni kaos, ko vmes posežeta služabnika. Njuna skrb - čim več
užitka pri svojem delu - ima pomembno vlogo pri odvijanju zgodbe.
Bo Svetličič minister, bo županja zadovoljna s svojim bodočim zetom
in kaj bo za to dobila od Svetličiča, bosta služabnika potegnila ta
kratko?
Čeprav je komedija napisana v preteklem stoletju, v njej prepoznamo
odraz sodobnih političnih in ljubezenskih spletk. Vsebina je
zasnovana tako, da poslušalca nenehno vabi k razmišljanju o
posledicah dogajanja na odru. Hkrati pa se spletke začinijo se s
kančkom hipnoze.
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Sobota, 9. 1. 2021 ob 10.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture Arnolda
Tovornika

PRAVLJICA O ZLATEM LONČKU/GLEDALIŠČE
SMEJČEK

Nekoč je obstajal čudežni zlati lonček, ki je bil vsakič, ko si ga prijel v roke
in si nekaj iskreno in iz vsega srca zaželel, poln presenečenj… Nekega
dne Kaja in njen bratec Rok na izletu najdeta izgubljeni zemljevid do
omenjenega zaklada. Takrat pa se za njiju prava dogodivščina šele začne.
Kmalu prispeta do skrivnostnega smetišča… Ob iskanju čudežnega
zlatega lončka doživimo mnogo zanimivih pripetljajev in spoznamo
skrivnost razvrščanja odpadkov ter pravo moč zlatega lončka.

Informacije o prodaji vstopnic v delovnem času TIC-a:
Vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00,
ter torek in četrtek med 11.00 in 13.00
Tel: 02 673 02 20
Javni zavod Center Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 26
2352 Selnica ob Dravi
tel. št.: +386 2 673 02 20
www.hramkulture.si
Miha Kranjčević
tel. št.: +386 2 673 02 22 ali 051 303 652,
e-pošta: miha.kranjcevic@selnica.si
: www.facebook.com/hramkulture

Sobota, 6. 2. 2021 ob 10.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture Arnolda
Tovornika

ČAROBNI ZOBKI/GLEDALIŠČE SMEJČEK

Tomaž čaka v zobozdravstveni čakalnici in zelo ga je strah. Zobki ga
bolijo, hkrati se vedno, ko zobozdravnica pokliče njegovo ime, skrije.
Ko mu zobozdravnica pusti na sedežu pravljico, pa jo skupaj z otroci
prebere. Ugotovi, da se v njegovih zobkih skriva črviček, ki mu je ime
Bakterija in da ga v resnici prav on nagovarja k temu, da je poreden in
da si ne umiva zob. Tomaž se odloči, da bo tej krivici napravil konec…
Sobota, 6. 3. 2021 ob 10.00
Dvorana Zinke Zorko (Velika dvorana) v Hramu kulture Arnolda
Tovornika

MINI MONI/GLEDALIŠČE KU KUC

Mala Monika zna narisati čisto vse. Še nikoli pa ni narisala poljubčka. Je
poljubček rdeč kot omaka za špagete? Ali rumen kot čebelice? Kaj pa
če je bel kot sneg? Zagotovo ni črn kot pošast, ki se skriva pod njeno
posteljo…ali pa je?
Predstava vas popelje v svet smeha, barv in letečih poljubčkov.
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC:
Vstopnice v predprodaji so na voljo po 3,50 EUR – spremljevalec
otroka ima prost vstop 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. Na dan predstave so vstopnice v prodaji
po 5 EUR. Informacije: 02 673 02 20 ali Polonca Perkuš, 040 220 297.

MOŽNOSTI PARKIRANJA V ČASU PRIREDITEV:

1. 9. - 31. 10. 2020

1. 9. - 31. 10. 2020

nam jo močno utrudi in ob nepravem času zadrema. Skupaj jo bomo
zbudili, da bo pričarala sneg. Glasbena predstava z Damjano Golavšek
bo na odru ustvarila pravo zimsko praznično vzdušje.

INFORMACIJE

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

PROGRAM

9.
13.- -14.
18.
oktober
marEC
2020

DNEVI
ARNOLDA
TOVORNIKA

POKROVITELJI DNEVOV
R
R

POKROVITELJI DNEVA

WALTIS
ALTIS
W
V stiku s toplino.
V stiku s toplino.

DONATORJI

..

MEDIJSKI POKROVITELJI

GENERALNI POKROVITELJ

