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 JANUARJU
KUD Rače gledališka skupina
VABI
na 3. abonmajsko predstavo, ki bo v soboto 5. 1. 2019 ob 19.00 uri
v kino dvorani gradu Rače. Predstavilo se vam bo KD Pavza Selnica ob Dravi s
krimikomedijo Vinka Möderndorferja »NA KMETIH«.
Vstopnice se bodo prodajale pol ure pred pričetkom predstave.
KUD Rače in Občina Rače-Fram
VABITA
na tradicionalni novoletni koncert in hkrati 1. koncert Abonmaja Grad Rače,
ki bo v nedeljo 6. 1. 2019 ob 18.00 uri v Beli dvorani gradu Rače. Nastopila bo citrarka
Tajda Krajnc, zelo obetavna študentka klavirja in citer na Visoki šoli za glasbo in gledališče
v Münchnu. Prvič bomo tako poslušali citre kot koncertni instrument.
KUD Rače gledališka skupina
VABI
na svečano prireditev ob 10. obletnici delovanja gledališke skupine,
ki bo v petek 18. 1. 2019 ob 18.00 uri v kinodvorani gradu Rače.
TZZ, organizacija kulturnih dogodkov in založništvo d.o.o. VABI
na koncert Slovensko-dalmatinski večer,
ki bo v soboto 19. 1. 2019 ob 19.00 uri v kinodvorani gradu Rače. Nastopili bodo Tanja
Zajc Zupan, Teja Saksida, Klapa Volosko s Hrvaške in voditeljica Ana Zupan.
Prodaja vstopnic: Eventim, Petrol, Turistična agencija Pozejdon, Street caffe.
Cena vstopnice je 13€, na dan koncerta 15€.
Odbojkarski klub Fram
VABI
na tekmo 11. kroga državnega prvenstva v odbojki.
Pomerili se bosta vodilni ekipi druge slovenske moške odbojkarske lige:
Siplayer Fram : Gen-i volley Nova Gorica. Tekma bo v soboto 19. 1. 2019
ob 17.00 uri v telovadnici OŠ Fram.
Naslednja tekma bo prav tako v domači telovadnici v soboto 26. 1. 2019 ob 17.00 uri.
Framčani se bodo pomerili z ekipo OK Braslovče.
Organizacija prireditev Ferk d.o.o
VABI
na predstavo Uroša Kuzmana »Matematična formula za uspeh«,
ki bo v četrtek 24. 1. 2019 ob 19.00 uri v kinodvorani gradu Rače.
Prodaja vstopnic: Bar mes pub, www.komedije.si. Cena vstopnice: 12€
Zavod Simetris-modra delavnica
VABI
 v ponedeljek 14. 1. 2019 ob 19.00 uri na delavnico Osnove risanja in modeliranja v
Inkscapu (za mlade in odrasle, ki jih zanima 2D oblikovanje), cena: 10 EUR
 v sredo 16. 1. 2019 ob 16.00 uri na delavnico Oblikovalsko razmišljanje (za zaposlene),
cena: brezplačno
 v soboto 19. 1. 2019 ob 16.00 uri na kuharski tečaj Hitra in okusna kosila (za odrasle),
cena: brezplačno
 v soboto 19. 1. 2019 ob 9.00 uri na delavnico Znanost v soboto – odprta vrata
(za otroke od 6 do 10 let), cena: 10 EUR, za drugega 50% popust
 na celoletno delavnico »Robotika za otroke (6 let in več)« - sprejemamo prijave!
Vse delavnice se izvajajo v Modri delavnici na naslovu Turnerjeva ulica 107, Fram.
Za udeležbo so obvezne prijave na modra.delavnica@gmail.com ali na 040 395 951.
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