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PRIROČNIK ZA VAŠ UM, Radovljica
Delavnico nevrolingvističnega programiranja za
osebno odličnost bo vodila .Helena Žitnik

VIETNAM, Radovljica
Potopisno predavanje vas bo popeljaloIgorja Fabjana
na dolge ure vožnje z vlakom in spalnimi avtobusi,
izvedeli boste, kje vam sešijejo obleko v enem dnevu,
kakšne templje so gradili predniki domačinov, kako
skuhati vietnamsko kosilo in še kaj.

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

HIJACINTA, Boh. Bistrica
Spomladi čebulica hijacinte pod zemljo čaka
na svoje potovanje na plano, ko se bo v prečudovitih
barvah razcvetela v gredici. Škodljivci v podzemnem
svetu pa ne mirujejo. Glasbeno igrana predstava v
izvedbi .glasbenega gledališča Trubadur

HIJACINTA, Radovljica
Spomladi čebulica hijacinte pod zemljo čaka
na svoje potovanje na plano, ko se bo v prečudovitih
barvah razcvetela v gredici. Škodljivci v podzemnem
svetu pa ne mirujejo. Glasbeno igrana predstava v
izvedbi .glasbenega gledališča Trubadur

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

KEKEC, Boh. Bistrica
Pravljico in ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila

.Silva Kos

REVOLUCIJA DUHA, Bled
Predstavitev knjige , ki je na svoji potiMojce Špik
samospoznanja spoznala, da je edino ljubezen tista,
ki te pripelje do končnega cilja, duhovnega prebujenja.
Večer bo povezoval .Andrej Jalen
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UREJANJE GORENJSKE CESTE IN OKOLICE,
Radovljica
Občina Radovljica vabi na okroglo mizo in pogovor o
urejanju osrednjega dela Radovljice.

VOJAK  1915 1918,– Radovljica
Vojni dnevnik dr. Jakoba Prešerna iz Begunj na
Gorenjskem bo predstavil avtor ,Janez Žerovc
moderiral pa Franci Černe.

PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI, Boh. Bistrica
Predavanje v izvedbi o poznavanjuzavoda IZRIIS
varovalnih dejavnikov v pomoč otroku in družini pri
zgodnjem vzpostavljanju zdravih navad in zdravega
življenjskega sloga.

DEBELA REPA, Gorje
Glasbeno igrana predstava v izvedbi strokovnih
delavk Vrtca Gorje v sodelovanju z ateljejem Amabile.

BUDIZEM KOT SVETOVNI ETOS, Radovljica
Budizem kot najbolj filozofska svetovna religija
ponuja za vsakogar nekaj in tudi pripadnikom
drugih religij odpira etična načela, ki so najbližje
večnim resnicam. Predava .Simon Habjan

Radovl jica

ŠIVAM SI, Bled
Predstavitev knjige, kjer nas bosta avtorici Marija
Mimi Udovč Suzana Duhovnikin naučili izdelovati
kroje za krila in uporabljati krojno polo, ki je priložena
h knjigi.
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PICHON, Liz: Tomaž Golob in njegov ...

PAULUS VI: Božji načrt za naju

CHASE, Emma: Uklonjena

novosti
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STEEL, Clare: Step-by-step home design 10
PREŠERN, Jakob: Vojak : 1915-1918 11
JANČAR, Drago: Maj, november

Knjiznica

RISANA FOTOGRAFIJA, Radovljica
Na delavnici risane fotografije se bomo seznanili z
osnovami , izdelaličrno-bele fotografije in fotokemije
pa bomo tudi vsak svoj lasten kemigram – risano
fotografijo v eni od številnih tehnik kemigrafije.

SUPERPLENILSTVO PRI PTICAH, Radovljica
Rok Rozman iz Društva za opazovanje ptic Slovenije
bo predstavil superplenilstvo pri ptičih, kdaj in zakaj
do tega pojava prihaja in katere vrste so najpogosteje
udeležene v teh procesih.
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EVERS, Stuart: Deset zgodb o kajenju

SIEGEL, Daniel J.: Vihar v glavi

PAVČEK, Tone: Eh, srce ti moje ljubljeno 9

BILLINGHAM, Mark: Lenuhar

HAFNER, Mateja: Prebujanje

BACKMAN, Fredrik: Mož z imenom Ove
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Razstava likovnih izdelkov učencev
4. razreda OŠ Lipnica z učiteljico

.Špelo Mikolič

Razstava likovnih izdelkov učencev
5. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce
pod mentorstvom .Mojce Slivnik

Razstava likovnih izdelkov otrok 3. in 6.
razreda OŠ Gorje pod mentorstvom

.Primoža Poklukarja

Razstava pletenih prstnih lutk Mojce
Košir.

RAZSTAVE IN OSTALO

Samostojna fotografska razstava
fotografinje .Vide Markovc

AN BAN PET PODGAN, Radovljica
Otroke bo v svet izštevank z različnimi tolkalnimi
glasbilci popeljala .Marija Kolar

HIJACINTA, Bled
Spomladi čebulica hijacinte pod zemljo čaka
na svoje potovanje na plano, ko se bo v prečudovitih
barvah razcvetela v gredici. Škodljivci v podzemnem
svetu pa ne mirujejo. Glasbeno igrana predstava v
izvedbi .glasbenega gledališča Trubadur

NASTANEK - NAČRT ALI NAKLJUČJE, Radovljica
Predavanje o vesolju, življenju,Gorazda Novaka
naključjih in načrtih? Opazovanja vesolja in narave
govorijo v prid dovršenega načrta. Kaj pa vse tisto,
kar je videti kot slabo načrtovano? In kdo ali kaj je
avtor načrta?

RISANA FOTOGRAFIJA, Boh. Bistrica
Na delavnici risane fotografije se bomo seznanili z
osnovami , izdelaličrno-bele fotografije in fotokemije
pa bomo tudi vsak svoj lasten kemigram – risano
fotografijo v eni od številnih tehnik kemigrafije.

DEBELA REPA, Radovljica
Glasbeno igrana predstava v izvedbi strokovnih
delavk Vrtca Gorje v sodelovanju z ateljejem Amabile.

POGOVOR O KNJIGAH, Radovljica
Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat
tudi o knjigi Haruki Murakamija Kronika ptiča
navijalca.

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

Razstava likovnih izdelkov učencev
1. a in 1. b OŠ dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica z
učiteljicami Bernardo Mikelj,
Mihelo Odar in Janjo Cvetek.

Razstava likovnih izdelkov učencev
5. razreda OŠ Begunje z učiteljico
Natašo Vreček.

Ob letošnjem dnevu slovenskih
splošnih knjižnic (20. november) smo
pripravili tematsko razstavo na temo
HUMOR.

Izdelke iz steklenih perlic bo
predstavila izTatjana Lukač
Radovljice.

Blejka bo predstavilaBarbara Drole
knjige, ki so jo v življenju nagovorile,
opogumile in v njej prebudile
ustvarjalni navdih.
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WAGENEN, Maya van: Popularna

SLOVENSKI odnosi z Dunajem skozi čas

PINTO, Matthew: Svobodni

novosti
13
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JOHNSON, Jane: Solna pot 16
GRYLLS, Bear: Priročnik za preživetje ... 17
GRANT, Adam M.: Daš in dobiš

DRUŽABNE IGRE DRUGAČE, Boh. Bistrica
Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Alenka
Gašperin.

MINI GOLF BLED - PRVIH PETDESET LET, Bled
Pogovor o treh knjigah in petih desetletjih ter
predstavitev nove knjige .Sergeja Učakarja

RAPA NUI (VELIKONOČNI OTOK ) - ŠE EN
RAJ NA ZEMLJI?, Bled
Potopisno predavanje , v sodelovanju zMaje Vrtačnik

, o potovanju po ČiluDruštvom za varstvo okolja Bled
in zanimivostih puščave Atakame, Patagonije in
Velikonočnega otoka.

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

ENERGIJSKE SPREMEMBE, Radovljica
Bono Baršek, avtor knjižne uspešnice Resnice
življenja in vodja skupine Magičnost gibanja, vas vabi
na predavanje o spremembah. Že mnogo let se učimo
in pripravljamo za spremembe. Te so zdaj tu.
Obvladujemo jih lahko le na en način – z zavedanjem.

Če bi radi prejemali program v elektronski
obliki,  se prijavite na naši spletni strani. Če
ne želite več prejemati programa na papirju,
nam to sporočite na e-naslov info@rad.sik.si

ali telefon 04 537 39 01.

Razstava likovnih izdelkov učencev
1. c POŠ SV učiteljicama Jožicoz
Kašca Marijo Krkočin .


