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PRIREDITVE V MESECU APRILU 2018
KUD RAČE - gledališka skupina
VABI
na 5. abonmajsko predstavo, ki bo 7. aprila 2018 ob 19. uri v kino dvorani gradu Rače.
Zopet se nam predstavlja Primorska, gledališka skupina KUD Šempeter pri Novi Gorici s
komedijo »Hotel ali Punčka iz omare« pod taktirko režiserja Gojmira Lešnjaka Gojca.
Vstopnice se bodo prodajale pol ure pred predstavo. Ob nakupu vstopnice se boste lahko
okrepčali s kozarcem vina ali soka!
Prisrčno vabljeni!
***************************************************************************
Občina Rače Fram, OŠ Fram, KUD dr. Pavel Turner Fram in KUD Rače
VABIJO
na odkritje poprsja jezikoslovca, zbiratelja ljudskih pesmi in dolgoletnega framskega kaplana
Oroslava Cafa, ki bo v četrtek, 12. 4. 2018 ob 18.00 uri pred OŠ Fram.
Prijazno vabljeni!
Mladinska dramska skupina KTD Selce
VABI
na predstavitev prvenca glasbene komedije »ZMENEK«, avtorice Karin Petko po
istoimenski komediji Vinka Moderndorferja, ki bo v soboto, 14. aprila 2018 ob 19.00 uri v
kino dvorani gradu Rače. Predstava je sestavljena iz glasbenih točk, plesa in igre, ki je
primerna za vse generacije.
Vljudno vabljeni!
***************************************************************************
PGD Fram, KUD dr. Pavel Turner Fram in KUD Rače
VABIJO
na predavanje »Rudolf Maister Vojanov« - vojak, general, borec za severno mejo, slovenski
pesnik, slikar in bibliofil, ki bo v sredo, 18. 4. 2018 ob 19.00 uri v dvorani PGD Fram.
Takratna Občina Fram mu je leta 1919 prva podelila častno občanstvo. Predaval bo
zgodovinar in predsednik Društva generala Maistra iz Maribora g. Aleš Arih. Prijazno
vabljeni!
***************************************************************************
KUD Rače, Občina Rače-Fram, župniji Sv. Ane Fram in Sv. Jožefa Delavca Rače
VABIJO
na koncert zbora CORO MUSICANOVA iz Rima, dirigent Fabrizio Barchi,
ki bo v četrtek, 19. aprila ob 18.00 uri v cerkvi Sv. Ane v Framu.
Program : sakralna glasba od renesanse do danes. Zbor je v Sloveniji v okviru mednarodnega
tekmovanja Grad Prix, ki bo potekal v Mariboru. Prijazno vabljeni, vstopnine ni!
**********************************************************************************

ZELENO BOGASTVO
VABI
na predavanje o BIO SOKU MLADE PIRE, ki bo v petek, 20. aprila 2018 ob 19.00 uri v
Beli dvorani gradu Rače. Predaval bo g. Rudi Kruh. Na predavanju bo razkril kako vam
lahko BIO SOK MLADE PIRE pomaga pri razstrupljanju telesa, preprečevanju bolezni,
odpravi številnih zdravstvenih težav in okrepitvi vašega zdravja.
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