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ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH
PLESOV IN ZAČETNI TEČAJ
TUDI ZA TISTE, KI NIMAJO
PLESNEGA PARTNERJA

Torek, 2. 11. 2021
Vsak prvi torek v mesecu Društvo ZAVETJE
organizira BREZPLAČNE PRAVNE NASVETE.
Kot NOVOST uvaja:
• SVETOVANJE NA PODROČJU PARTNERSKE IN INDIVIDUALNE
TERAPIJE, PRAV TAKO TUDI INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO
SVETOVANJE ZARADI KRIZE, POVEZANE S COVID SITUACIJO in
• STORITVE OSEBNE ASISTENCE kot vsakodnevno pomoč invalidom
med 18. in 65. letom starosti pri vseh opravilih in dejavnostih, ki jih
ne morejo izvajati sami, bodisi doma ali izven doma.
Za svetovanje in storitve osebne asistence se lahko naročite po
telefonu 031 764 169, Irena Kukovec Stajan, ali po e-pošti:
irena.kukovec-stajan@krs.net.

Vabljena/vabljen, 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.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v
Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE in PRIJAVE: pk.vilin@gmail.com
ali po telefonu 040 978 670 - Saša Dajčman

PRIČETEK: od 16.00 do18.00
LOKACIJA: pisarna TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Sobota, 6. 11. 2021

STRUKTURE

PRAVLJICA O ZLATEM LONČKU
- GLEDALIŠČE SMEJČEK

STRUKTURE

ČaSA …

ČaSA …

LETO

2021

LETO
2021
Četrtek, 11.
11. 2021

1. 10. - 27. 10. 2021

Ponedeljek, 8. 11. 2021

Vstop na prireditve je možen samo ob izpopolnjenjem PCT
pogoju. Spremembe programa, tudi zaradi Covid-19, bodo
objavljene na naši spletni strani in Facebook profilu.
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1. 10. - 27. 10. 2021

PCT POGOJI

Razstava likovnih del domačih (selniških) ustvarjalcev in ustvarjalk z naslovom Strukture časa … leto
2021 predstavlja pregled najnovejših del, nastalih v letu 2021.

PREGLEDNA RAZSTAVA DOMAČIH
AVTORJEV

Nekoč je obstajal čudežni zlati lonček, ki je bil vsakič, ko si ga prijel v roke
del domačih
(selniških) ustvarjalcev in ustvarjalk z naslovom Strukture časa … leto
in si nekaj iskreno in iz vsegaRazstava
srca zaželel,likovnih
poln presenečenj…
Nekega
Razstava likovnih del domačih
predstavlja
pregledzemljevid
najnovejših
dne Kaja in njen bratec Rok 2021
na izletu
najdeta izgubljeni
do del, nastalih v letu 2021.
(selniških) ustvarjalcev in ustvarjalk
omenjenega zaklada. Takrat pa se za njiju prava dogodivščina šele začne.
z naslovom Strukture časa …
Kmalu prispeta do skrivnostnega smetišča … Ob iskanju čudežnega
leto 2021 predstavlja pregled
zlatega lončka doživimo mnogo zanimivih pripetljajev in spoznamo
najnovejših del, nastalih v letu 2021.
skrivnost razvrščanja odpadkov ter pravo moč zlatega lončka.
Likovno delo, B. Krivokapić, fotografija
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: vstopnice v predprodaji
INFORMACIJE:
so na voljo po 4,00 EUR – spremljevalec otroka ima prost vstop Informacije: Oto Vogrin, 040 834 145.
Oto
Vogrin,
040 834 145
- v pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika vsak ponedeljek,
PRIČETEK:
ob 18.00
sredo in petek od 13.00 do 19.00, ter v torek in četrtek med 11.00 in
LOKACIJA:
13.00. Na dan predstave so vstopnice v prodaji po 5 EUR.
v avli Hrama kulture Arnolda
PRIČETEK: ob 10.00
Tovornika
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hrama kulture Arnolda Tovornika
Likovno Likovno
delo, B.delo,
Krivokapić,
fotografija
B. Krivokapić,
INFORMACIJE: 02 673 02 20, Polonca Perkuš, 040 220 297, ali na www.
fotografija
hramkulture.si
Informacije: Oto Vogrin, 040 834 145.
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1. 10. - 27. 10. 2021

MARTINOV POHOD
NA VINSKI VRH 2021
KD Pavza prireja tradicionalni
Martinov pohod na Vinski vrh,
kamor se bomo po ustaljenih
in označenih poteh ob 10.00
odpravili s Slovenskega trga.
Na pohodu bomo upoštevali
PCT pogoje, da zavarujemo
svoje zdravje in zdravje
sopotnikov. Vabljeni na
tradicionalno vesel in varen
pohod.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA:
Slovenski trg pred Občino
Selnica ob Dravi
INFORMACIJE:
Janko Lisjak, 041 743 535

Sobota, 13. 11. 2021
KOMEDIJA VIDA VALIČA – SEKS PO
SLOVENSKO
Seks je nekaj, kar povezuje vse ljudi. Zaradi seksa obstajamo. Vendar
je zanimivo, da vsak narod gleda na seks malce drugače. Kako pa
seksamo Slovenci in Slovenke?

preko seksa? Ali res volimo politike, s katerimi bi radi spali? Kakšne
so ženske mokre sanje? Kaj vse so moški pripravljeni narediti za
ženski orgazem?
Vljudno vabljeni na avtorsko komedijo “Seks po slovensko”.

Vid Valič v svoji novi predstavi z naslovom “Seks po slovensko”
govori o svojih seksualnih in aseksualnih anekdotah, ki jih je bilo
za nekatere malo, za druge veliko, spet za tretje pa tam-tam. Hkrati
pa pogleda na seks tudi bolj na široko. Kakšen je vpliv seksa na
slovensko družbo, gospodarstvo, politiko in naše vsakdanje
življenje? Zakaj nekateri moški pridržijo vrata samo njim privlačnim
ženskam, druge pa ignorirajo? Zakaj nekatere ženske obtožijo
spolnega nadlegovanja samo sodelavce, ki jim niso privlačni, »ta
luštni« pa jim lahko reče, kar hoče? Ali res raje kupujemo cenene
izdelke namesto kakovostnih samo zato, ker se ceneni promovirajo

PRIČETEK: ob 20.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hrama kulture Arnolda Tovornika
VSTOPNICE: Cena vstopnic: 14 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. Za družinsko karto (3 vstopnice in več) velja 15 % popust.
Popust se lahko uveljavlja samo v TIC-u.
INFORMACIJE: 02 673 02 20
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Sobota, 13. 11. 2021
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MALA TERASA - KONCERTNA
KOMEDIJA »ZABAVA IN SMEH,
GLASBA IN PLES«

Zakaj ne bi preživeli prijetnega večera ob komediji in
odličnem koncertu, ob tem pa ob prijetni glasbi spili kozarček
penine, limonado, gin tonik, ali kaj po vaši želji? Privoščite si
dva dogodka v enem – kratko komedijo in še koncert odlične
Eve Boto s Tomi Purić bandom. Če se vam bo zahotelo, pa
lahko tudi zaplešete! Naj se 'greva malo ven' spremeni v
najboljši možen večer.

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda
Tovornika
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC:
Vstopnice po 7 EUR se bodo prodajale v TIC-u , vsak ponedeljek,
sredo in petek od 13.00 do 19.00, ter torek in četrtek med 11.00
in 13.00
INFORMACIJE: 02 673 02 20 ali Polonca Perkuš, 040 220 297

Sreda, 24. 11. 2021
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

Takšnih večerov je premalo! Na željo občinstva so na odru zaživele
humorne knjižne uspešnice dolgoletnega pisca nedeljskih humornih
blogov, Kamenka Kesarja, ki je Slovence navdušil s knjigami Mene

2. 11. - 26. 11. 2021

Komedijo je za pekrsko igralsko družino
priredil režiser Tone Partljič. Predstava se
dogaja v brunarici mladega tajkuna Matije
in v domu za ostarele, kjer biva njegova
babica. Matiji zaradi neplačanih davkov in drugih goljufij grozi
zaplemba vsega premoženja, zato ga na hitro prepiše na senilno
babico »Mamo Ano«. Skozi dogajanje spoznamo tudi Matijevo
razpadlo družino in živahno domsko dejavnost Mame Ane, za
katero na koncu predstave ne vemo, ali je res dementna ali ne.
Namreč, ko Matija po zastaranih posegih davčne uprave, hoče
imetje nazaj, ga je Mama Ana že vnovčila in prodala, z denarjem pa
kupila letalske vozovnice za Grenlandijo, kamor se odpravi skupaj s
stanovalci doma.
Predstava ima tri dejanja, v njej nastopa 14 oseb.

Petek, 26. 11. 2021
15. 10. - 8. 4. 2022

13. ABONMA KOMEDIJA
(2. predstava) – NAJ NAS SMEH
ZDRUŽUJE: KD PEKRE – LIMBUŠ
VINKO MODERNDORFER:
GRENLANDIJA
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Petek, 19. 11. 2021

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda
CENA VSTOPNIC: 16 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
INFORMACIJE: na tel. št.: 02 673 02 20

PRVI BALETNI KORAKI ZA OTROKE,
zaplešite v čarobni svet baleta z balerino
Hristino Stoychevo
Kulturno društvo Balans organizira ure baleta za otroke Prvi
baletni koraki, kjer balerine popeljejo vaše otroke v svet baleta po
odličnem baletnem programu za otroke, ki ga je sestavila Mirjana

Šrot, profesionalna baletna plesalka
v SNG Maribor, pedagoginja, članica
komisije za potrjevanje Nacionalne
poklicne kvalifikacije Baletni plesalec, Plesalec ter Koreograf.
Razvijamo pravilno baletno postavitev, koordinacijo, ritem in
kreativnost ter čustveni in ustvarjalni
razvoj s čutom za estetiko, ki so osnova za dober nadaljnji plesni in
tudi splošni telesni in duševni razvoj
otrok.
Program je primeren za dekleta
in fante od 4. leta naprej.
Vpis je možen tudi med letom. Vaje potekajo vsak ponedeljek
od 15.30 do 16.15.
INFORMACIJE IN PRIJAVE: drustvo.balans@gmail.com
FB: Kulturno društvo Balans; IG: kulturnodrustvobalans

ZAČETNA VADBA JOGE
V mesecu decembru ponovno začnemo z vadbo
joge. Vadba bo potekala ob četrtkih ob 19.00.
INFORMACIJE IN VPISI: Petra Sangam 031 360 579

9. 10. - 5. 3. 2022

ne bo noben jebo, Žena ima vedno prav in Če bi moški vedeli. Za
njegove knjige velja, da se berejo glasno - bralce namreč spravljajo v
salve smeha, zato bo predstava nedvomno poskrbela za zvrhan koš
dobre volje.
Igralca, izjemna Gorka Berden in Jaša Jamnik, sta skočila v čevlje
zaljubljenih zakoncev in nas s svojo prepričljivo igro ter neprekosljivo
smešnimi dialogi, osnovanimi na Kesarjevih knjižnih uspešnicah
in resničnih peripetijah, popeljeta v sicer najbolj vsakdanje, a tudi
najbolj zamolčane situacije med moškimi in ženskami. Pozor, tokrat
skozi oči moškega!
Predstava navdušuje z zakonskimi in žgečkljivimi zapleti, ki smo jih
vsi doživeli, a si o njih ne drznemo glasno govoriti. Gorka in Jaša sta
ob prebranem scenariju v en glas vzkliknila: »Vrhunskooooo!« In prav
takšna tudi predstava je. Z njunim talentom še dodatno nepozabna.
Na koncu predstave boste prepričani, da ne gre drugače, kot da ima
žena vedno prav. Da bosta sprostitev in vzdušje res popolna, bo z
glasbenimi vložki poskrbel Tomi Purič band z Evo Boto. Obeta
sem vam čudovit, »dva v enem«, večer!
Celoten dogodek traja 2 uri in 15 minut, prične se pol ure
kasneje kot je objavljeno na vstopnicah, da so lahko vse goste
postrežemo s pijačo.
Besedilo: Kamenko Kesar
Režija: Jaša Jamnik
Band: Eva Boto, Tomi Purić, Janez Skaza in Aleš Ogrin
Kostumografija in scenografija: Žiga Flajnik
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Z nakupom vstopnic v pisarni TIC-a v
Hramu kulture Arnolda Tovornika pri dobite 1 0 % popust na gostinske storitve (Gostilna PEC) in nastanitve (Glamping in Apartmaji PEC).
Informacije: 02 674 03 56 (Gostilna PEC) /
041 302 700 (Glamping in Apartmaji PEC)

Nedelja, 19. 12. 2021
MUZIKAL
»CVETJE V JESENI«
Najuspešnejši izvirni slovenski muzikal ponovno prihaja v Hram
kulture v Selnici ob Dravi.
CENA VSTOPNIC: 19 EUR (od 1. 11. 2021 dalje), 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.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: na tel. št.: 02 673 02 20.

2. 11. - 26. 11. 2021

NAJAVA
DECEMBER:

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Ob romantičnem zalivu na dravskem
obrežju že več kot sto let Gostilna PEC
odpira svoja vrata vsem, ki radi uživajo v
kulinaričnih in vinskih dobrotah.
Prenovljeni Gostilni okolico krasi
Glamping PEC, majhna vasica s štirimi
hišicami na idilični lokaciji ob reki Dravi. Pravljične hišice so primerne za
vse mlade po srcu, družine in pare.
Apartmaji PEC (Sitar) se nahajajo v
prelepi vasici Ribnica na Pohorju,
ki je odlična izhodiščna točka za
raziskovanje in odkrivanje skritih kotičkov
Ribniškega Pohorja. V apartmajskI hiši
je pet polno opremljenih apartmajev in wellness v kletnih prostorih.
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1. 10. - 8. 4. 2022

Informacije o prodaji vstopnic v delovnem času TIC-a:
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

