
OKTOBER 1420
TA VESELI KLUB, Radovljica
Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje
ob namiznih in družabnih igrah.

PUKELČEK, Boh. Bistrica
Lutkovna predstava za otroke, stare od 3 do 9 let, v
izvedbi KUD Teater za vse.

PUKELČEK, Radovljica
Lutkovna predstava za otroke, stare od 3 do 9 let, v
izvedbi KUD Teater za vse.

NADALJEVALNA MEDITACIJA, Radovljica
V tem času, ko je naše življenje postalo eno samo
hitenje, iščemo hitre rešitve in nadomestke za težave
in probleme, kar pa je le začasno. Edina prava pot, ki
trajno in uspešno odpravlja vse to, je  meditacija.

ZASOLJENI MORSKI KVIZ, Tržič
Zaključna prireditev Zasoljenega morskega kviza bo
potekala na otroškem oddelku Knjižnice dr. Toneta
Pretnarja Tržič. Prireditev bo s pripovedovanjem
pravljic popestrila upokojena knjižničarka Jožica
Ahačič.

MORSKA DEKLICA, Radovljica
Vabljeni vsi predšolski otroci od 3. leta dalje, da boste
pomagali morski deklici, da dobi svoj biser nazaj, in si
na koncu izdelali prave pravcate bisere!

RIBICA, Bled
Vabljeni vsi predšolski otroci od 3. leta dalje na
pravljico o prelepi mavrični ribici, ki jo boste lahko
tudi sami izdelali!

NE POVEJ, KAKO SEM PREŽIVELA RAKA,
Radovljica
Predstavitev knjige in življenjske zgodbe Rajke Mirt.
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ČUSTVENA INTELIGENCA V DRUŽINI, Radovljica
Če menite, da v vaši družini prepogosto prihaja do
prepirov in slabe volje, če imate občutek, da vas
partner, starši ali otroci premalo spoštujejo, vas
vabimo na predavanje Lea Ivandiča iz Šole čustvene
inteligence o pomenu družinskih odnosov.

TA VESELI KLUB, Radovljica
Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje
ob namiznih in družabnih igrah.

SVILENA CESTA 2014: UZBEKISTAN,
TADŽIKISTAN, AFGANISTAN IN KIRGIZIJA,
Radovljica
Dežele osrednje Azije so nekdaj veljale za osrčje
Svilene poti. Potopisno predavanje bo imel Janez
Mihovec.

USTVARJAJMO Z MOJCO, Boh. Bistrica
Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo
pripravila Mojca Košir.

POGOVOR O KNJIGAH, Radovljica
Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat
tudi o knjigi Telovadci nad prepadom (Matjaž Lunaček).

AKTIVNE PRAVLJICE, Radovljica
Pravljice lahko poslušamo tudi aktivno. Spremenili se
bomo v pravljične like in oponašali živali, ki v pravljicah
nastopajo. Poleg razgibavanja možgančkov in teles
bomo tudi ustvarjalni. Vabljeni predšolski otroci od 3.
leta dalje.

Radovl jica

FURLANSKI STAVBENIKI V ARHITEKTURI IN
STAVBARSTVU GORENJSKE, Radovljica
Predavanje dr. Nike Leben z Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije o vlogi furlanskih
stavbenikov v arhitekturi v stavbarstvu Gorenjske na
prelomu 19. stoletja in prenovi meščanske arhitekture.

MORSKA DEKLICA, Boh. Bistrica
Vabljeni vsi predšolski otroci od 3. leta dalje, da boste
pomagali morski deklici, da dobi svoj biser nazaj, in si
na koncu izdelali prave pravcate bisere!

USTVARJAJMO Z MOJCO, Radovljica
Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo
pripravila Mojca Košir.

Knjiznica

BRANJE ZA ODRASLE, Bled
Predavatelj Rinaldo DiRicchardi-Reichard, pesnik,
radijski napovedovalec in novinar, urednik oddaj s
področja novinarskega raziskovanja indijske etnične
skupnosti v RS in publicist, bo predaval o branju za
odrasle.

TA VESELI KLUB, Radovljica
Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje
ob namiznih in družabnih igrah.

IMPACT, Radovljica
Srečanje za vse mlade, stare 13 let in več, ki bi radi
preživeli čas na drugačen način.



RAZSTAVE IN OSTALO

KULTURNA DEDIŠČINA IZPOD PERESA
VLADIMIRJA SILIČA, Bled
Blejec Vladimir Silič bo predstavil svoje dosedanje
delo na področju ohranjanja kulturne dediščine,
razstavo fotografij rezljanih vrat ter njegovo zadnje
delo, Atlas ledinskih imen občine Bled.

ONKRAJ UTVAR, Radovljica
Večerna delavnica za celično zdravljenje in globoko
notranjo preobrazbo. Delavnico vodi Maja Bratuž,
izurjena izvajalka transformativnega celičnega
zdravljenja, terapevtka in duhovna učiteljica.

PUKELČEK, Gorje
Lutkovna predstava za otroke, stare od 3 do 9 let, v
izvedbi KUD Teater za vse.

ŽIVLJENJEPIS HRVATOVEGA MATEVŽA, Radovljica
Rok Gašperšič bo predstavil življenjepis Matevža
Bertonclja z Zgornje Dobrave. Pogovor bo vodila
Alenka Bole Vrabec.

PRIPRAVIMO SE NA NOČ ČAROVNIC,
Boh. Bistrica
Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Alenka
Gašperin.

TA VESELI KLUB, Radovljica
Vsi otroci, stari od 5 do 11 let, vabljeni. Za vas smo
pripravili obilo namiznih in družabnih iger.

PRIPRAVIMO SE NA NOČ ČAROVNIC, Bled
Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Alenka
Gašperin.
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DEMENCA, Bled
Predavanje Damjana Perneta, dr. med, o simptomih,
razlogih in znakih demence.

AKTIVNE PRAVLJICE, Boh. Bistrica
Pravljice lahko poslušamo tudi aktivno. Spremenili se
bomo v pravljične like in oponašali živali, ki v pravljicah
nastopajo. Poleg razgibavanja možgančkov in teles
bomo tudi ustvarjalni. Vabljeni predšolski otroci od 3.
leta dalje.

PRIPRAVIMO SE NA NOČ ČAROVNIC, Radovljica
Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Alenka
Gašperin.

RAJE FILOZOFIJO KOT POMIRJEVALA,
Radovljica
Filozofija ima odgovore na (skoraj) vse. Nasveti, ideje
in humor filozofskih naukov nam pridejo lahko prav še
dandanes. Predavanje bo imel Simon Habjan,
diplomirani filozof in doktorand filozofije.
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BROOKS, David: Pogovor

FOLEY, Gaelen: Njegov pregrešni poljub

GOSTEČNIK, Bernarda: Slaščice iz pečice
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PUKELČEK, Bled
Lutkovna predstava za otroke, stare od 3 do 9 let, v
izvedbi KUD Teater za vse.
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OSREDIŠČITI NARAVO IN OSMISLITI
NARAVOVARSTVO, Bled
Predavanje Društva za varstvo okolja Bled in Jurija
Dobravca o naravoslovju in naravovarstveni etični
miselnosti na Slovenskem.
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