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PRIREDITVE V MESECU MARCU 2019
KUD Rače gledališka skupina
VABI
na peto in zadnjo abonmajsko predstavo,
ki bo v soboto, 2. marca 2019 ob 19.00 v kino dvorani gradu Rače.
Predstavilo se bo Kulturno umetniško društvo Svoboda, Prebold s komedijo
»MOŽA JE ZATAJILA«.
Vstopnice se bodo prodajale pol ure pred pričetkom predstave.

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače in Občina Rače-Fram
VABITA
na Otroško pustno rajanje z Alenko Kolman, ki bo v nedeljo 3. marca 2019 od 10. do 13.
ure v Športni dvorani OŠ Rače. Vabljene učenke in učenci OŠ Rače in OŠ Fram in otroci
obeh vrtcev. Otroci do vključno 3. razreda potrebujejo spremstvo odrasle osebe. Najboljše
maske bodo nagrajene. Vsi udeleženci prejmejo slasten krof. Pustovanje organizira Šolski
sklad OŠ Rače. Dogodek ima dobrodelno noto, zato bodo zbrani prostovoljni prispevki v
celoti pripomogli k izvajanju nadstandardnih dejavnosti v šoli in vrtcu ter pomagali otrokom
iz socialno šibkih družin.

Občina Rače-Fram in
KUD dr. Pavel Turner Fram – VS Virtus
VABITA
ob dnevu žena na tragikomedijo Vinka Möderndorfer - ja
»NA KMETIH«,
v izvedbi dramske sekcije KUD-a "Gaj" Zg. Polskava,
v režiji Jožeta Pongračiča.
Igra bo v dvorani DTV – Partizan Fram,
v petek 8. marca 2019 ob 19. uri.
Vljudno vabljeni!
Občina Rače-Fram in KUD Sp. in Zg. Gorica
Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)
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Noben cvet ni tako lep kot ženska,
noben vetrič ne piha tako
nežno kot je nežna ženska,
noben kamen ni tako trd
kot je trdna ženska,
noben vihar ne prenese
toliko dežja, kolikor solz
pretoči ženska in nihče
ne premore toliko ljubezni
kot jo ima v sebi ženska.

ob materinskem dnevu podarjata komedijo avtorja J. Pohl
»ČE ŽENSKE ŠTRAJKAJO«
v izvedbi dramske sekcije KUD Ivan Lončarič Trniče,
ki bo v nedeljo, 24. marca 2019
ob 17.00 uri v Gasilskem domu Sp. Gorica.
Vstop prost!
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KUD dr. Pavel Turner Fram - MePZ in Občina Rače-Fram
VABITA
na koncert ob materinskem dnevu, ki bo v petek, 29. marca 2019
v dvorani DTV – Partizan Fram, ob 19. uri.
Čaka vas večer poln presenečenj, zanimivih gostov in tudi
drobna pozornost za vse mamice, babice ...
Vstop prost, vljudno vabljeni!
KUD Rače - VS A Cappella
Vljudno vabi na že 9. tradicionalni dalmatinski večer,
ki bo v soboto, 30. marca 2019, ob 20. uri v dvorani DTV - Partizan Fram.
Letos za vas pripravljamo super večer, ki vas bo spomnil, da poletje več ni daleč ...
Nastopili bodo: klapa Galešnik (otok Hvar), klapa Friško in vokalna skupina A Cappella.
Vljudno vabljeni, vstop prost!
Zavod Simetris Morje organizira:
 2. 3. 2019 (10:00 – 12:00) ZNANOST V SOBOTO – SVETLOBA
Udeleženci: otroci 7 – 10 let. Cena: 10 EUR, za drugega iz iste družine 5 EUR
 7. 3. 2019 (17:00 – 19:00) SLIKANJE NA STEKLO
Udeleženci: otroci, mladi, odrasli. Cena: 10 EUR, za drugega iz iste družine 5 EUR
 9. 3. 2019 (10:00 – 12:00) ZNANOST V SOBOTO – 3D VOŠČILNICE
Udeleženci: otroci 7 let naprej, mladi, odrasli. Cena: 10 EUR, za drugega iz iste družine 5
EUR.
 13. 3. 2019 (16:00 – 19:00) 3D TISKANJE
Udeleženci: otroci od 10 let naprej, mladi, odrasli. Cena: brezplačno
 16. 3. 2019 (9:00 – 13:00) ŠIVILJSKI TEČAJ – NAREDIMO NAHRBTNIK
Udeleženci: otrok + starš. Cena: brezplačno, material prinesejo udeleženci s seboj oz.
dajo prispevek za material.
 OSVOJI RUBIKOVO KOCKO: za začetnike
Datum izvedbe: po dogovoru ob zapolnitvi prostih mest. Udeleženci: otroci od 7 let
naprej (izjemoma tudi manj), mladi, odrasli. Cena: 10 EUR, za drugega iz iste družine 5
EUR
 OSVOJI RUBIKOVO KOCKO: za poznavalce (kdor skoraj zna oz. zna rešiti Rubikovo
kocko)
Datum izvedbe: po dogovoru ob zapolnitvi prostih mest. Udeleženci: otroci od 10 let
naprej (izjemoma tudi manj), mladi, odrasli. Cena: 10 EUR, za drugega iz iste družine 5
EUR
Za udeležbo so obvezne prijave na: ali 040 395 951 oz. 040 172 060.
Delavnice se izvajajo v Modri delavnici. Naslov: Turnerjeva 107, Fram (rumena stavba
zraven gasilskega doma).
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OBMOČNO ZDRUŽENJE RK MARIBOR
IN KRAJEVNA ORGANIZACIJA
RDEČEGA KRIŽA FRAM
Vabi krvodajalke in krvodajalce , da se nam v dne
13.3.2019 od 7.30 do 10. 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.
KORK Fram
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