OBČINA RAČE – FRAM
2327 RAČE, Grajski trg 14
telefon: 02 609-60-10, telefax: 02 609-60-18, Email: info@race-fram.si, http://www.race-fram.si

PRIREDITVE V MESECU FEBRUARJU
KUD Rače – gledališka skupina
VABI
na 5. abonmajsko predstavo premiero komedije »DAN NOROSTI«,
ki bo v petek, 31. januarja 2020 ob 19.00 uri v kinodvorani gradu Rače in na ponovitev
komedije, ki bo v soboto, 1. februarja 2020 ob 19.00 uri v kinodvorani gradu Rače.
Po premieri sledi druženje v grajski vinoteki.
Vstopnice bodo v prodaji pol ure pred predstavo.
Lutkovno gledališče Pika
VABI
na lutkovno predstavo »MAČEK MAČKURSSON«,
ki bo v soboto, 8. februarja 2020 ob 10.00 uri v kinodvorani gradu Rače.
Narejena je po avtorski priredbi Svetlane Makarovič,
v izvirniku pa je avtorica islandska pravljičarka Hallveig Thorlacius.
Gre za hudomušno islandsko pravljico o čarovnici Gryli, ki je imela nagajive otroke - škrate. Ti vsako leto v
prazničnem času nagajajo ljudem. Izjema je mali škrat Stuvur, ki ne želi nagajati, je miren, rad poseda na skali,
opazuje zvezde in piše pesmi. Čarovnica ima tudi svojega zvitega mačka Mačkurssona, katerega ima zelo rada.
Nekoč ji poje njena najljubša ovčja čreva in … VSTOPNINA je enotna: 4€, malčki do 2. let karte ne potrebujejo.
Vstopnice lahko kupite pol ure pred predstavo na licu mesta. Po in pred predstavo bo mogoče kupiti tudi CD Pesmice iz Pikine skrinje 3, ki smo ga lani ob 40. obletnici gledališča izdali člani in/ali pisan dežnik z logotipom.

KUD Rače in Občina Rače-Fram vabita na
PROSLAVO OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU,
ki bo v nedeljo, 9. februarja 2020 ob 18.00 uri v Beli dvorani gradu Rače
v izvedbi vseh devetih sekcij KUD Rače.
Pred proslavo bo ob 16.00 uri letni zbor KUD Rače.
Občina Rače-Fram
VABI
na otvoritev likovne razstave slik, ki bo v petek, 14. februarja 2020 ob 18.00 uri v Beli
dvorani gradu Rače. Razstavljal bo g. Miro Novak na temo GLASBILA, ŽIVALI in
TIHOŽITJE. Tehnika slikanja je z oljem in akrilno barvo na platnu in lesu.
Planinsko društvo Fram
VABI
na predavanje Romana Hergana, TAL 2000 - o botaničnem vrtu in ogroženih vodnih
rastlinah, ki bo v ponedeljek, 17. februarja 2020 ob 18.00 uri v kinodvorani gradu Rače.
KUD Rače – literarni klub
VABI
na 2. srečanje v letu 2020, ki bo v petek, 21. februarja 2020 ob 18.00 uri
v Beli dvorani gradu Rače. Zanimivo in pestro bo, saj nam bo – po pogovoru o knjigi Arta
Paasilinne Očarljivi skupinski samomor – naša članica KUD Rače Barbara Jurički,
predstavila svojo najnovejšo knjigo z naslovom Knjiga brez repa in glave.
Zavod Simetris-modra delavnica

VABI

 v sredo 5. 2. 2020 ob 18.00 uri: delavnica oblikovalskega razmišljanja z dr. Laro Plajh (Cena: 30 EUR)
 v torek 18. 2. 2020: delavnica Nakit iz starinskih gumbov (za odrasle, Cena: 17 EUR)
 ZIMSKE POČITNICE V MODRI DELAVNICI
- v ponedeljek 24. in v torek 25. februarja od 9.00 do 13.00 ure:
Lego robotika za otroke od 8 do 11 let (Cena: 30 EUR)
- v sredo 26. in v četrtek 27. februarja:
Delavnica sestavim in programiram robota, za otroke od 11 do 15 let (Cena: 30 EUR)
Podrobnosti na www.modra-delavnica.si, info in prijave: modra.delavnica@gmail.com in 040 395 951.
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