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Dravi v sodelovanju z Muzejem Radlje ob Dravi, Javnim
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Občino Radlje ob Dravi, začenja majhne lokalne sredine
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gostujoča razstava Unescovi spomeniki na Češkem,
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V sodobni hrvaški umetnosti Dolić velja za največje
kiparsko odkritje mlajše generacije. Njegove plastike
prinašajo nov, svež pogled na sedanjost ter enostavno
in rafinirano vizijo sodobnega sveta. Razlogi za
plovbo je prva umetnina v nastajajoči Zbirki Foruma
slovanskih kultur, Centra Radlje ob Dravi.

dlje, Mariborska cesta 26 . Bralno srečanje, namenjeno
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Odprto: tor. - pet. od 9.00 do 13.00 in po dogovoru.
Informacije: +386 2 62 12 549 (Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Radlje ob Dravi).

Odprtje razstave Unescovi spomeniki na Češkem,
19. 6. 2014.
1. JULIJ 2014 TOREK
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Delavnica brezalkoholnih
coctailov.
2. JULIJ 2014 SREDA
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Dan družabnih iger. Zaželjeno,
da prinesete svoje igre.
3. JULIJ 2014 ČETRTEK
16.00-20.00
MMKC Radlje ob Dravi. Pravična tržnica. Na tokratni
pravični tržnico bo potekala blagovna menjava, nakup ali
prodaja različnih stvari. Vsi, ki imate kakšno odvečno stvar,
jo lahko podarite, menjate ali prodate.
20.00
Park pri dvorcu Pristava Radlje (Koroška cesta 68, Radlje
ob Dravi). Razgibaj se, vadba na prostem. Vadba na
svežem zraku je prijetnejša. Zato vam v mesecu juliju
in avgustu ponujamo organizirano vadbo na prostem.
Program vadbe vključuje krepilne in raztezne vaje brez
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koreografije. Poskrbeli bomo za to, da boste okrepili in
raztegnili mišice od glave do pete. Vadba je primerna
za vse vadeče. Vabljeni tudi starši z otroki. Poskrbite za
svoje dobro počutje v dobri družbi in pod nadzorom
inštruktorjev skupinske fitnes vadbe. Vadba poteka vsak
četrtek ob 20.00 uri do konca meseca avgusta. Prijave na
vadbo so obvezne! Cena: 5 EUR / 2 meseca vadbe. Več
informacij na: www.razgibaj-se.eu, info@razgibaj-se.
eu ali GSM 040 270 358 (Tjaša Havnik). Organizator:
Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se.
4. JULIJ 2014 PETEK
10.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Dvorec
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Delavnica Obkolimo
kralja. Delavnica vzpodbuja druženje in ustvarjalnost,
saj si pripomočke iz naravnih materialov za igro otroci
izdelajo sami. Latrunculi je strateška družabna igra,
ki so jo igrali že v antični Grčiji in Rimu. Igra naj bi
izvirala iz starega Egipta (po nekaterih virih iz Perzije).
Podobna je igri šaha oziroma dame. V latinščini pomeni
latrunculi mali razbojniki oziroma igra razbojnikov. Čas
trajanja: 90 minut. Cena: 1,50 EUR na otroka (v ceno je
vključen material ter pripomočki za izvedbo delavnice).
Informacije: +386 2 62 12 549 (Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Radlje ob Dravi).
20.30
Pred MMKC-jem Radlje ob Dravi. Kino na prostem.
V primeru slabega vremena bo v prostorih MKC-ja.
5. JULIJ 2014 SOBOTA
15.00
Gotjenk, Podvelka. Turnir v ulični košarki trojke in
otvoritev tribun na igrišču. Organizator: DŠR Splavar
Brezno Podvelka.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Poker turnir. Igra se le za zabavo,
a kljub temu najboljše čakajo praktične nagrade.
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19.30
Cerkev sv. Mihaela, Radlje ob Dravi. Poletni dogodki s
flavto: kvartet flavt 4SYRINX. Poletni dogodki s flavto
bodo v Glasbeni šoli Radlje zdaj že tradicionalno potekali
od 5. do 9. julija 2014. Mlade flavtiste in komorne skupine
bo vodila Karolina Šantl Zupan, redna profesorica na
Akademiji za glasbo v Ljubljani in Zagrebu. Karolina Šantl
Zupan redno nastopa kot solistka, v komornih skupinah in
z orkestri. Mlade flavtiste bo spremljal na klavirju odličen
pianist Ivan Ferčič. Asistentki dogodka sta Sanja Krajnc in
Suzana Krivec.
21.00
MMKC Radlje ob Dravi. Jam Session. Za glasbenike bo
odprt oder, pridruži se lahko kdorkoli, ki zna ali ima željo
peti, brenkati, bobnati … Tako bodo nastale improvizirane
glasbene zasedbe, ki se bodo predstavile z improvizirano
glasbo.
6. JULIJ 2014 NEDELJA
11.00
Sv. Primož na Pohorju. Veselo druženje pri Domu
krajanov Sv. Primož na Pohorju – lepa nedelja.
Program: sveta maša ob 11.00 uri, po maši brezplačna
pogostitev in bogat srečelov. Organizator: Turistično
športno društvo Sv. Primož na Pohorju – Šentjanž nad
Dravčami.
11.00
Cerkev sv. Simona in Juda Tadeja na Pernicah. Lepa
nedelja. Organizator: Župnija Muta.
7.-9. JULIJ 2014
Ribnica na Pohorju. Odbojkarski kamp z Jako
Senekovičem. Informacije in prijave: odbojka@ribniskopohorje.si ali GSM 040 237 336 Jaka.
7. JULIJ 2014 PONEDELJEK
10 00-12.00
Knjižnica Radlje. Počitniška ustvarjalna delavnica
za otroke: poletne ladjice. Ves potreben material bo
pripravljen v knjižnici. Udeležba je brezplačna.
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16.00-19.00
Stojnice pred MMKC Radlje ob Dravi. Menjava pridelkov
MKC vrtiček. Vrt MKC že daje pridelke. Vabijo vas, da
pridelke prinesete na njihovo tržnico, jih menjavate,
kupujete ali prodajate. Leta 1992 je generalna skupščina
razglasila prvo soboto v juliju za mednarodni dan zadrug,
zato na ta dan podoživite svet zadružništva. V primeru
slabega vremena dogodek odpade.
8. JULIJ 2014 TOREK
19.30
Cerkev sv. Jerneja Ribnica na Pohorju. Koncert
udeležencev poletne šole flavte in komorne igre 2014.
Organizator: GŠ Radlje.
20.00
MMKC Radlje ob Dravi. Nabiranje in sušenje zelišč.
9. JULIJ 2014 SREDA
10.00
Knjižnica Radlje. Postavitev in odprtje gostujoče
mednarodne likovne razstave »Igraj se z mano«.
Razstava bo na ogled do 2. avgusta.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Dan družabnih iger. Zaželjeno, da
prinesete svoje igre.
18.00
Glasbena šola Radlje. Zaključni koncert udeležencev
poletne šole flavte in komorne igre 2014. Organizator:
GŠ Radlje.
10. JULIJ 2014 ČETRTEK
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: poletne
juhe. Pripravili bodo slastno juho s sezonsko zelenjavo.
11. JULIJ 2014 PETEK
10.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Dvorec
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Delavnica Igra in
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igrače nekoč - izdelaj si konjička. Na ustvarjalni
delavnici otroci najprej spoznajo kako so se igrali otroci v
preteklosti (Rim, Egipt, Grčija) ter v času otroštva njihovih
(pra)dedkov/(pra)babic in kakšne igrače so poznali. Nato
si sami izdelajo svojega konjička. Čas trajanja: 90 minut.
Cena: 1,50 EUR na otroka (v ceno je vključen material ter
pripomočki za izvedbo delavnice). Informacije: +386 2 62
12 549 (Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi).
18.00
Kovačiji pri Kovaču (Janževski Vrh 74, Podvelka), kulturna
dediščina kraja. Otvoritev likovne kolonije: Kovačija
2014. Kulturni program ob otvoritvi bo izvajal Akademski
pevski zbor Maribor pod vodstvom zborovodkinje Tadeje
Vulc. Člane likovne kolonije bo predstavil dr. Matjaž Duh
s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Likovna
kolonija bo potekala 12., 13. in 14. 7. 2014 v Kovačiji pri
Kovaču. Organizator prireditve: družina Vomer.
20.30
Pred MMKC-jem Radlje ob Dravi. Kino na prostem.
V primeru slabega vremena bo v prostorih MKC-ja.
12. JULIJ 2014 SOBOTA
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Šnops turnir. Igra se po
standardnih pravilih, obvezne so prijave na GSM: 040 125
134.
13. JULIJ 2014 NEDELJA
11.00
Cerkev sv. Urbana na Košenjaku. Lepa nedelja.
Organizator: Župnija Muta.
21.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ogled nogometne tekme na
velikem platnu.
14. JULIJ 2014 PONEDELJEK
10.00-12.00
Knjižnica Radlje. Počitniška ustvarjalna delavnica
za otroke: pisane ribice. Ves potreben material bo
pripravljen v knjižnici. Udeležba je brezplačna.
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18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Barvanje cvetličnih korit. Teraso
centra krasijo betonska korita, ki jih boste skupaj osvežili
z barvami. Pridite in prispevate svoj kamenček v mozaiku
ustvarjalnosti. Za material bo poskrbljeno. V primeru
slabega vremena dogodek odpade.
15. JULIJ 2014 TOREK
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: sadna
rulada. Pripravili bodo sadno rulado, takšno, kot so jo
znale babice.
16. JULIJ 2014 SREDA
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Dan družabnih iger. Zaželjeno,
da prinesete svoje igre.
17. JULIJ 2014 ČETRTEK
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Poker turnir. Igra se le za zabavo,
a kljub temu najboljše čakajo praktične nagrade.
18. JULIJ 2014 PETEK
20.30
Pred MMKC-jem Radlje ob Dravi. Kino na prostem.
V primeru slabega vremena bo v prostorih MKC-ja.
19. JULIJ 2014 SOBOTA
10.00
Poligon Brezno. Tekmovanje v ruskem kegljanju.
Organizator: Društvo Invalid Brezno-Podvelka.
18.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Dvorec
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Naša preteklost skrita
v podobah našega kraja. Tudi letos, že petič zapored se
Turistično društvo Radlje vključuje v program prireditev
Koroškega kulturnega poletja. Rdeča nit vsakoletnega
spremljevalnega programa se navezuje na poslanstvo po
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ohranjanju kulturne dediščine ter doprinosu seznanjanja
pomembnosti za naš kraj. Letos Turistično društvo
sodeluje pri projektu označevanje nepremičnih kulturnih
spomenikov in pomembnejše kulturne dediščine v
Radljah s Koroškim pokrajinskim muzejem, Muzejem
Radlje ob Dravi, ki ima sedež v radeljskem dvorcu,
z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE
Maribor, s KS Radlje ter Občino Radlje. Turistično društvo
Radlje je organizator zaključne prireditve, ki nosi naslov
»Naša preteklost, skrita v podobah našega kraja«.
K sodelovanju so povabili OŠ Radlje, pevske zbore in
goste, ki so ključni akterji te zgodbe.
19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Poker turnir. Igra se le za zabavo,
a kljub temu najboljše čakajo praktične nagrade.
20. JULIJ 2014 NEDELJA
9.00
Lovska koča na Rdečem Bregu. Tekma v streljanju
kombinacije za pokal Občine Podvelka. Organizator:
LD Podvelka
9.30
Cerkev sv. Marjete na Muti. Lepa nedelja. Organizator:
Župnija Muta.
10.00
Cerkev sv. Pankracija Remšnik. Aleševa nedelja:
blagoslovitev obnovljenih del in obnove orgel.
Obnovljena cerkev je bila zadnjič blagoslovljena pred 102
leti. Pred, med in po II. svetovni vojni je bila uporabljena
v različne namene, tudi kot hlev za konje. Zaradi poteka
državne meje po sredini cerkve je bilo bogoslužje zelo
omejeno. Kljub ostri razmejitvi med državama so se
slovenski in avstrijski verniki nekajkrat na leto srečevali
ob skupnem dvojezičnem bogoslužju. Sedaj med sosedi
ni več meja, cerkev sv. Pankracija je postala simbol
združevanja ljudi in vernikov z obeh strani nekdanje
meje, razgledni stolp pa nudi prečudoviti razgled na vse
strani neba. Slovesno bogoslužje bodo opravili cerkveni
dostojanstveniki obeh držav, bogoslužje bosta vodila

8

škof msgr. Egon Kapelari iz Gradca in generalni vikar
mariborske nadškofije msgr. Janez Lesnika. Obnovljene
cerkvene orgle iz leta 1725, ki so delo priznanega
orgelskega mojstra Andreasa Schwarza iz Gradca, pa
bodo zaigrale z vso svojo orgelsko močjo. Po sv. maši
bo avstrijsko-štajersko-slovensko srečanje, za prijetno
glasbo bo poskrbel Marjan Valenti in njegov EU Vaški
orkester.
21. JULIJ 2014 PONEDELJEK
10.00-12.00
Knjižnica Radlje. Počitniška ustvarjalna delavnica za
otroke: pahljače za vroče dni. Ves potreben material bo
pripravljen v knjižnici. Udeležba je brezplačna.
19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Izdelava nakita iz
najrazličnejših materialov.
22. JULIJ 2014 TOREK
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: jedi z žara.
23. JULIJ 2014 SREDA
20.00
MMKC Radlje ob Dravi. Okrogla miza o drogah. Osvetliti
želijo problematiko zasvojenosti s prepovedanimi
drogami. Vabljeni tako starši kot mladostniki.
24. JULIJ 2014 ČETRTEK
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Poker turnir. Igra se le za zabavo,
a kljub temu najboljše čakajo praktične nagrade.
25. JULIJ 2014 PETEK
20.30
Pred MMKC-jem Radlje ob Dravi. Kino na prostem.
V primeru slabega vremena bo v prostorih MKC-ja.
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26. JULIJ 2014 SOBOTA
11.00
Pri pomniku NOB pri Urbančevi koči v Lehnu na Pohorju.
Tradicionalno srečanje. Organizator: KO za vrednote
NOB Podvelka, Občina Podvelka, KUD Lehen, VS Lehen,
PŠ Lehen, OŠ Brezno Podvelka.
16.00-19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Pravična tržnica. Na tokratni
pravični tržnico bo potekala blagovna menjava, nakup
ali prodaja različnih stvari. Vsi, ki imate kakšno odvečno
stvar, jo lahko podarite, menjate ali prodate.
27. JULIJ 2014 NEDELJA
9.00
Lovska koča Kapla. Tekma v streljanju. Organizator: LD
Kapla.
11.00
Cerkev sv. Štefana na Gortini. Lepa nedelja. Organizator:
Župnija Muta.
28. JULIJ 2014 PONEDELJEK
10.00-12.00
Knjižnica Radlje. Počitniška ustvarjalna delavnica za
otroke: leteča japonska riba. Ves potreben material bo
pripravljen v knjižnici. Udeležba je brezplačna.
17.00
Kulturni dom Podvelka. Hitropotezni turnir v šahu,
13 kol 5 minut na igralca. Organizator: DŠR Splavar
Brezno Podvelka.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Izdelava grafitov. Vabljeni na
popolno legalno grafiranje na dvorišču MMKC-ja. Za
material bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena
delavnica odpade.
29. JULIJ 2014 TOREK
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: jedi iz
mladega krompirja.
10

30. JULIJ 2014 SREDA
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Dan družabnih iger. Zaželjeno,
da prinesete svoje igre.
31. JULIJ 2014 ČETRTEK
dopoldne
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ustvarjalna delavnica:
ustvarjanje z mavcem na prostem.
1. AVGUST 2014 PETEK
2. AVGUST 2014 SOBOTA
9.00
Igrišče v Breznu. Turnir v petanki. Organizator: DŠR
Splavar Brezno Podvelka.
3. AVGUST 2014 NEDELJA
8.00 in 10.00
Župnijska cerkev sv. Ožbalta. Lepa nedelja in sv. maši
v čast sv. Ožbaltu. Pri maši ob 10.uri bosta procesija in
blagoslov obnove oltarjev in kipov.

PLANINSKA DRUŠTVA
PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
6. 7.
Tosc s Pokljuke (2275 m). Vodnika E. Skutnik 		
in E. Preglav.
12. 7. 184. nočni pohod na Jernej. Vodnik: J. Hiter.
PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
Planinska tura, dvodnevna, v Kamniške Alpe - Brana in
Planjava. Vodnika: Branko Bricman, GSM 041 363 528 in
Silvo Kovač, GSM 041 547 712. Podrobnejša obvestila
spremljajte še na oglasni deski PD Vuzenica.
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PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
5. 7.
Montaž. Vodnik: Igor Lauko, gsm 041 555 289.
19. 7. Seniorski pohod. Vodnik: Rudi Ambrož,
GSM 041 443 453.
POHODNO DRUŠTVO PERNICE
13. 7. Pohod k Svetemu Urbanu. Zbor ob 9. uri pri
Domu krajanov Pernice.
20. 7. Olševa. Zbor pri trgovini Sezam ob 7. uri.
Prijave: Angela Palko, GSM 041 450 712,
Rado Sušek, GSM 041 764 042.

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

MUZEJ RADLJE OB DRAVI
Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi
Tel.: +386 2 62 12 549
E-naslov: www.kpm.si
E-pošta: info.sg@kpm.si
Odprto: tor.–pet. od 9.00 do 13.00 in po dogovoru
Stalne muzejske zbirke in razstave:
1. Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja, Koroška
cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Župankova domačija, Št. Janž pri Radljah 66,
2360 Radlje ob Dravi.
3. Kovaški in gasilski muzej Muta, Glavni trg 17,
Muta. Prostori, kjer se nahaja Kovaški in gasilski
muzej Muta, so predmet prenove, zato je muzej
do nadaljnjega zaprt za oglede.
4. Slomšek v Vuzenici (1838 – 1844), Zgornji trg 28,
Vuzenica.
5. Splavarski muzej, Javnik 6, 2363 Podvelka.
6. Muzej kamnoseštva, steklarstva in gozdarstva,
Kulturni dom Josipdol.
7. Partizanska bolnišnica Tevakin, Kapla na Kozjaku.
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8.

Urbančeva lovska koča, Lehen na Pohorju 17,
2363 Podvelka.

Občasne razstave:
Razstava Rimski kamniti spomeniki v Dravski dolini in
2000 let stara soseda iz Radelj v dvorcu Radlje.
Razstava Partizanska saniteta na Koroškem na Župankovi
domačiji (Št. Janž pri Radljah 66, Radlje ob Dravi).
Muzej mineralov Remšnik
Muzej mineralov Remšnik je urejen v prostorih Krajevne
skupnosti na Remšniku. Predstavlja sestavni del Geološke
tematske poti – odsek Remšnik, ki poteka po že obstoječih
poteh med mejnim prehodom Brezni vrh in opuščenim
rudnikom pod kmetijo Dijak na Remšniku. Ob poti je
postavljenih pet monolitov (blokov kamnin), ki gradijo
remšniški nariv in širšo okolico. V Muzeju mineralov
Remšnik si lahko ogledate in raziščete minerale, ki so
vidni s prostim očesom, pod povečevalnim steklom in
mikroskopom. Občudovali boste lahko zelo redke minerale
tudi v svetovnem merilu, kot so: beaverit, brianyoungit,
karbonatni cianotrychit, langit, linarit, posnjakit in druge.
Ogled je možen po predhodni najavi. Informacije in
najava: +386 2 62 12 549 (Koroški pokrajinski muzej, Muzej
Radlje ob Dravi).

RAZPISI JSKD
Srečanje diatonikov, posameznikov in skupin, Vuzenica,
16. avgust 2014. Rok prijave: 16. julij 2014.
Srečanje likovnikov, razstava, tema: prosta, Radlje ob Dravi,
september 2014.
Srečanje literatov – literarna delavnica, tema: Krik
(v temi), Muta, 22. november 2014.
Vse informacije in prijave: e-pošta: oi.radlje.ob.dravi@
jskd.si, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7 (pisarna
415), 2360 Radlje ob Dravi, www.jskd.si.
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MARENBERŠKI MLADINSKI KULTURNI
CENTER RADLJE OB DRAVI
Začenjajo se poletne počitnice in
mnogi med vami potrebujete varstvo
otroka. V času od 26.6. - 29. 8. 2014
organiziramo celodnevne otroške
delavnice v prostorih MKC-ja Radlje
(spodnji prostori bivšega hotela) za otroke od 4. - 15.
leta starosti. Dnevno bomo otrokom nudili: 3 dnevne
obroke s pijačo, sadje, ustvarjalne delavnice, vodene
animacije, družabne igre, športne igre na prostem …
Starši pokrijete del stroškov, kar znaša 7 € na dan na
udeleženca. V to ceno je vključeno: malica, topel obrok
(kosilo), pijača, popoldanska malica in sadje. Če prijavite
hkrati dva otroka, plačate za drugega samo 5€! Izvajali
bomo otrokom primeren program; pohode, kreativne
delavnice, igranje družabnih iger, socialne igre, gledanje
filmov in risank … Udeležba pri programih je možna tudi
brez malice ali kosila. Cena se zniža za strošek izbranega
obroka. Več informacij dobite na telefonski številki: 040
852 287 (Dominika) ali 040 186 602 (Vojko).

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI
Počitniški odpiralni čas:
Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška c. 61a,
2360 Radlje ob Dravi, tel.: 02 888 04 04,
pon., sre., pet: 8.-15., tor., čet: 8.-17., sob: 9.-12.
Knjižnica Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta,
tel.: 02 88 79 607
tor. 14.-17., pet. 11-14.
Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola),
2367 Vuzenica, tel.: 02 87 91 249
pon. 14.-17.
Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka,
tel.: 02 87 69 503
čet. 14.-17.
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Knjižnica Ribnica na Pohorju, Ribnica 28, 2364 Ribnica na
Pohorju, tel.: 02 888 04 04
sre. 14.-17.
Knjižnica Kapla, Spodnja Kapla 2 (Osnovna šola),
2362 Kapla, tel.: 02 88 79 716
pon. 14.-15.
Obiščite spletno stran: www.knjiznica-radlje.si.
Razstave:
Razstava slik Alojza Erjavca, na ogled v knjižnici Radlje do
5. julija.
Razstava unikatnih izdelkov, ki so jih oblikovali udeleženci
ustvarjalnih delavnic, srečanj in pravljičnih ur v knjižnici
Radlje.
Na ogled v razstavnih vitrinah knjižnice Radlje od 1. do 31.
julija.
Mednarodna likovna razstava “Igraj se z mano”. Razstavljena
likovna dela so nastala v okviru enako imenovanega
natečaja, ki sta ga razpisala Zavod za usposabljanje Janeza
Levca in Društvo za kulturo inkluzije. Na ogled v knjižnici
Radlje od 9. julija do 2. avgusta.
Tematske razstave v juliju in avgustu na ogled v knjižnici
Radlje: Kresnikova nagrada 2014 za najboljši slovenski
roman preteklega leta, na ogled v knjižnici Radlje od 2.
junija do 19. julija. 26. junij: mednarodni dan proti zlorabi
drog, na ogled v knjižnici Radlje od 16. junija do 19. julija.
Družinski izleti po Sloveniji, na ogled od 1. julija do 30.
avgusta v knjižnici Radlje, O fotografiji in fotografiranju, na
ogled od 21. julija do 30. avgusta v knjižnici Radlje.
MK – Naša mala knjižnica: razstava ob zaključku projekta,
ki je potekal na osnovni šoli Brezno, podružničnih šolah
ter v vrtcih. Naša mala knjižnica je projekt za mlade
bralce med 4. in 10. letom starosti, ki pod mentorstvom
vzgojiteljev in učiteljev v vrtcih in osnovnih šolah odkrivajo
domišljijske svetove znotraj knjižnih platnic. Cilj projekta
je spodbujanje in razvijanje bralne kulture pri mladih
bralcih ter povezovanje med bralci. Naša mala knjižnica je
zabavna in poučna, ustvarjalna in delovna, povezovalna
in raziskovalna! S knjigami odpira poti do znanja in novih
prijateljstev! Pri projektu NMK so v preteklem šolskem
letu sodelovali otroci in vzgojitelji vrtcev Lehen, Ožbalt,
Podvelka in Brezno ter učenci in učitelji 1. do 5. razreda
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OŠ Lehen, 1. do 5. razreda OŠ Brezno in 4. in 5. razreda OŠ
Kapla. Kaj, kako, kdaj so ustvarili, spoznali, doživeli v okviru
Naše male knjižnice, bo v sliki in besedi predstavljeno na
razstavi, ki bo v knjižnici Radlje – na otroškem oddelku na
ogled od 7. julija do 30. avgusta.
Počitniške dejavnosti, ki potekajo v juliju in avgustu za
otroke, mlade in družine:
Počitniška igralnica v knjižnici Radlje s kotičkom za starše.
Vabljeni v družabno igralni kotiček, kjer se boste družili s
svojimi vrstniki, igrali družabne igre, se zabavali z lutkami
v otroškem gledališču, prebirali revije in knjige. Starši pa si
bodo v tem času ogledali knjige in revije za starše, dobili
kakšno dobro idejo za družinski izlet, pripravo otroške
zabave, odpravo nekaterih otroških nevšečnosti, pripravo
naj malčkovih dobrot …
Fotografski natečaj na temo Moja družina bere in uživa.
Pošljite nam fotografijo sebe in svojih družinskih članov, ki
berete in pri tem uživate. Počitnice so odlična priložnost
za družinsko branje. Več se družimo, bolj smo sproščeni,
spremenimo okolje, … Prepričajte nas, da res vsa družina
bere in pri tem uživa in se potegujte za praktično nagrado.
Ni pomembno, kdo fotografijo posname, kje, kako, kaj
berete, pomembno je njeno jasno sporočilo: beremo in
uživamo. Vsi v družini! Fotografije sprejemamo ves julij in
avgust. Priporočamo format 20 x 30 cm. Naj fotografije
bomo razstavili v septembru ter razglasili tri prejemnike
nagrad.
Počitniške ustvarjalne delavnice za otroke in mlade:
delavnice potekajo v knjižnici Radlje. Program delavnic
je objavljen na spletni strani knjižnice in na oglasni deski
v knjižnici. Na programu ste seznanjeni s potrebnim
materialom in orodjem. Udeležba je brezplačna.
Moje počitnice s knjigo za osnovnošolce in srednješolce:
Sodelujoči v počitniškem projektu zbirate žige za prebrane
knjige. Določeno število prebranih knjig prinaša praktične
nagrade. Več informacij s pogoji sodelovanja na spletni
strani knjižnice in ob prijavi.
Počitniške videoure v knjižnici Radlje in knjižnici Muta:
od 1. julija do 31. avgusta predvajamo v času odprtosti
knjižnice otroške in mladinske filme ter risanke po željah
uporabnikov.
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Vabljeni

na prireditve v sklopu

Koroškega
kulturnega
poletja:
4. julij ob 19.30
cerkev sv. Mihaela Radlje:
Poletni dogodki s flavto: kvartet flavt 4SYRINX
8. julij ob 19.30
cerkev sv. Jerneja Ribnica na Pohorju:
koncert udeležencev poletne šole flavte in
komorne igre
9. julij ob 18.00
Glasbena šola Radlje:
Zaključni koncert udeležencev poletne šole flavte
in komorne igre
19. julij ob 18.00
Dvorec Radlje:
Naša preteklost skrita v podobah našega kraja

Vabljeni v Kovačijo
pri Kovaču
(Janževski Vrh 74)

na odprtje
razstave likovnih del nastalih
na likovni koloniji

KOVAČIJA 2014.

Beseda o umetnikih in njihovih delih:

dr. Matjaž Duh.
Kulturni program:

Akademski pevski zbor
Maribor pod vodstvom
Tadeje Vulc.

