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PRIREDITVE V MESECU NOVEMBRU
Občina Rače Fram in Literarni klub KUD Rače VABITA
na srečanje, ki bo v ponedeljek, 4. novembra 2019 ob 17.30 uri v Beli dvorani gradu Rače.
Govorili bomo o knjigi Jane Milčinski Ježek, predstavili različne novosti in projekte o
literaturi, knjigah ter vas povabili na prvo ekskurzijo.
***************************************************************************
Občina Rače-Fram in Društvo vinogradnikov Rače-Fram
ORGANIZIRATA PRIREDITEV

»MARTINOVANJE 2019«
S KRSTOM MOŠTA,
ki bo v soboto, 9. novembra 2019 od 15.00 ure dalje,
na grajskem dvorišču v Račah.
za veselo razpoloženje bodo poskrbeli Ansambel PAJDAŠI
in člani društva vinogradnikov s svojo ponudbo.
KUD Rače – gledališka skupina vabi na 2. gledališko abonmajsko predstavo v sezoni
2019/20, ki bo v petek, 15. novembra 2019 ob 19. uri v kinodvorani v gradu Rače.
Predstavilo se nam bo Gledališče Mozirsko z igro »MALOMEŠČANSKA SVATBA.«
OPOMBA: Iz objektivnih razlogov je prišlo do zamenjave s predvideno predstavo za februar 2020. Hvala za razumevanje.
****************************************************************************************************

KUD dr. Pavel Turner Fram vabi na letni koncert »SLOVENIJA, OD KOD LEPOTE
TVOJE«, ki bo v soboto, 16. novembra 2019 ob 18.00 uri v prostorih DTV Partizan
Fram. Skupaj z gosti bomo potovali po Sloveniji v pesmi in besedi.
***************************************************************************
Lutkovno gledališče Pika vabi na lutkovno predstavo »KDO JE NAPRAVIL VIDKU
SRAJČICO«, ki bo v soboto, 16. novembra 2019 ob 10.00 uri v kinodvorani gradu Rače.
Lutkovna predstava se prireja po slovenski istoimenski pravljici Frana Levstika in govori o prijateljstvu in
medsebojni pomoči. Je zgodba o revni vdovi, ki ima devet otrok in dela od jutra do noči. Tako ne utegne sešiti
nove srajčice najmlajšemu sinu Vidku, katera je že čisto razcapana. Prijateljice gozdne živali, ki jih ima Videk
najraje, mu spretno pomagajo, da končno pride do nove, samo njegove srajčke.

Vstopnina 4€
Vabljeni!
***************************************************************************
KUD Ivan Lončarič Trniče vabi na komedijo »ČE ŽENSKE ŠTRAJKAJO«,
ki bo v soboto, 23. novembra 2019, ob 18.00 uri v kinodvorani gradu Rače.
Vstopnice se prodajajo pol ure pred predstavo. Cena vstopnice 7 EUR.
**************************************************************************
King Kong Teater vabi na duokomedija za odrasle (18+)
»RAZOČARANA GOSPODINJA PRI SEKSOLOGU«,
ki bo v nedeljo, 1. decembra 2019, ob 18:00 uri v kinodvorani gradu Rače.
Slovenska uspešnica, ki jo je na 159 ponovitvah videlo že več kot 25.000 gledalcev.
Znani seksolog Roman Vodeb in Liza Kurtz Potrebuješ v komediji, v kateri boste videli
najboljšo plesno točko kadarkoli, prikaz prave hipnoze in se nasmejali do solz.
Cena vstopnice: 15 eur Nakup: Eventim, Petrol, Pošta in spletna stran: www.kingkongteater.si
Nakup bo možen tudi 1h pred predstavo – od 17h naprej – na blagajni v kinodvorani Rače.
Rezervacije vstopnic: 040 33 66 72 (vsak dan – tudi sobota in nedelja – od 9h do 19h).
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