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PRIREDITVE V MESECU MARCU 2018
KUD Rače – gledališka sekcija
VABI
na 4. abonmajsko predstavo, ki bo 3. marca ob 19. uri v kinodvorani gradu Rače.
Tokrat se nam bo predstavila zamejska skupina Slovencev, ki živi v Italiji Prosvetno društvo
Štandrež s komedijo Toneta Partljiča »Čaj za dve«.
Vstopnice se bodo prodajale pol ure pred predstavo.
Sprejmimo jih prisrčno, zato prisrčno vabljeni!
Planinsko društvo Fram

VABI

v ponedeljek, 5. marca 2018 ob 19. uri, v kino dvorano gradu Rače na predavanje Damjana
Blažiča o Bangladešu. Vstop prost!
***************************************************************************
DPŽ Klasje
VABI
na predavanje FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA NA VRTU. Predavala nam bo
strokovnjakinja za področje vrtnarstva ga. Miša Pušenjak iz KGZS Maribor.
Predavanje bo v sredo, 7. marca 2018, ob 19.00 uri v prostorih
Društva krajanov Ješenca-Požeg.
Vljudno vabljeni.
***************************************************************************
Kulturno društvo Studenci-Maribor - sekciji Zarja in Lana
vljudno vabita NA ODPRTJE RAZSTAVE SLIK
z naslovom »NARAVA«, ki bo v četrtek, 8.3.2018, ob 17.00 uri v Beli dvorani gradu
Rače. Avtorice slik bodo razstavljale dela »RENESANSA V 21. stoletju«.
Otvoritev razstave bosta popestrili glasbena skupina s Konservatorija za glasbo in balet,
Podružnica Tabor in dramska igralka Nataša Sirk z recitalom pesmi.
Razstavljajo: Marta Drozg, Nada Jemenšek, Anka Kante, Cenka Lah, Nada Namestnik,
Rozika Ogorevc, Draga Reichenberg, Vera Režonja in Nataša Sirk.

OBČINA RAČE-FRAM
ob dnevu žena v petek, 9. 3. 2018 ob 19.00 uri, svojim
občankam podarja monokomedijo z naslovom
»Marš v tri … sto narodnih«,
ki bo v kino dvorani gradu Rače
v izvedbi satiričnega gledališča Uščip teater
iz Slovenske Bistrice.
Poseben čar predstavi daje 26 napevov slovenskih narodnih s
skupaj 52 kiticami v satirični preobleki.
Avtor besedila je Drago Čož.
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***************************************************************************
RK SLOVENIJE in KO RK FRAM vabita krvodajalke in krvodajalce, da se nam v sredo
14.3.2018 od 7.30 do 10.00 ure pridružite v Osnovni šoli Fram kot prostovoljni
krvodajalec zaradi darovanja krvi. Pred odvzemom boste zdravniško pregledani. Prosimo vas,
da na ta dan ne zajtrkujete nič mastnega, ne mleka ali mlečne kave lahko pa zajtrkujete čaj,
črno kavo, kruh, marmelado, sadje in podobno. S seboj imejte osebni dokument.
Za vašo udeležbo in humano dejanje se vam iskreno zahvaljujemo.
***************************************************************************
KUD dr. Pavel Turner in Občina Rače-Fram
VABITA
na koncert ob materinskem dnevu, ki bo v soboto, 24.3.2018 ob
18.00 uri v dvorani DTV Partizan Fram. Nastopili bodo Etno
skupina Zala, Skupina Virtus, Mešani pevski zbor dr. Pavel
Turner Fram, Moški pevski zbor dr. Pavel Turner, otroci OŠ in
vrtca Fram ter Klapa LENT.
***************************************************************************
Občina Rače - Fram in KUD Rače
VABITA
na 3. koncert cikla abonma Grad Rače, ki bo v soboto, 24. marca ob 18.00 uri v Beli dvorani
gradu Rače. Nastopila bosta Nika Gorič- sopran ter Johan Barnoin - klavir.
Program Michl, Schubert, Berg. Koncert je za abonma in izven!
***************************************************************************
Odbojkarski klub Fram vabi na ogled tekem 2. državne odbojkarske lige:
v soboto 10. 3. 2018 ob 18.00 uri v OŠ Fram med ekipama
SiPLAYER FRAM in National Žirovnica
v soboto 24. 3. 2018 ob 18.00 uri v OŠ Fran med ekipama
SiPLAYER FRAM in KEKOOprema Žužemberk.
***************************************************************************
Nina Ličen Goričan - Zavod Ornament Maribor
Za pomladno prebujanje in telesno osvežitev vas vabimo, da migate z boki z nami
vsako nedeljo ob 18.30 v DTV Partizan Fram. Ne glede na to, če ste čista začetnica
ali obvladate svojevrstne gibe orientalskega plesa srčno dobrodošli v našo družbo.
Podaljšujemo akcijo - pripelji prijateljico in prvi mesec plešeš zastonj (ali obe za
polovično ceno). Tečajnina znaša 30 eurov, če plačate za 2 meseca skupaj pa 55
eurov. Več informacij - Zavod Ornament Maribor, 041 382 529.
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