
APRIL 2015

 Program prireditev in razstav
Sreda, 1. 4., 17:00, Bohinjska Bistrica

O nenavadnem velikonočnem jajcu zajca Vilija
Zajca Vilija od najpomembnejšega dogodka v Zajčjem Dolu, 
izbora za najizvirnejše velikonočno jajce, loči le še nekaj dni. 
Predstava za otroke v izvedbi  bo v Pravljičarne Kulturnem domu
Joža Ažmana. 

Sreda, 1. 4., 17:00, Radovljica

Ta veseli klub
Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje 
ob namiznih in družabnih igrah.

O nenavadnem velikonočnem jajcu zajca Vilija
Zajca Vilija od najpomembnejšega dogodka v Zajčjem Dolu, 
izbora za najizvirnejše velikonočno jajce, loči le še nekaj dni. 
Predstava za otroke v izvedbi Pravljičarne.

Cetrtek, 2. 4., 17:00, Radovljica

Lacan in psihoseksualnost
Zanimiva dejstva o seksualnosti bo po ideji francoskega 
psihoanalitika Jacquesa Lacana ponudil filozof . Simon Habjan

Petek, 3. 4., 18:00, Radovljica

Torek, 7. 4., 19:30, Radovljica

Tuaregi in moč svobode
Predavanje avtorice knjige Hči puščave, ddr. Mire 
Delavec Touhami, o intimnem spoznavanju tradicije, jezika 
in zgodovine Tuaregov.  

Sreda, 8. 4., 17:00, Radovljica

Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje 
ob namiznih in družabnih igrah.

Sreda, 8. 4., 17:00, Bohinjska Bistrica

Uf kako boli, kako tišči 
Linhartov gledališki maraton, predstava otroške gledališke 
skupine  bo v .Čoftica - KD Kropa Kulturnem domu Joža Ažmana

Petek, 10. 4., 18:00, Radovljica

Torek, 14. 4., 17:00, Bled

Jonova budilka
Otroci od 6. do 9. leta vabljeni na slovensko-špansko 
druženje z Jono, Davidom in Moniko. 

Torek, 14. 4., 19:30, Radovljica

Etiopija — dežela ožganega videza
Z geografom in domačinom, , se bomo Matjažem Geršičem
podali na vzhodni konec Afrike in spoznali Etiopijo, eno 
najrevnejših držav na svetu.

Sreda, 15. 4., 17:00, Radovljica

Ta veseli klub

Sreda, 15. 4., 17:00, Bohinjska Bistrica

Sreda, 15. 4., 19:00, Lesce

Krive so zvezde
Pogovor o knjigi, ki navdušuje bralce po vsem svetu bo, v sodelovanju z 
društvom , vodila Ana Prešern, gostja pa bo Hospic dr. Majda 
Medvešček, otroška zdravnica, ki se dnevno sooča s primeri, kot so v knjigi.  

Četrtek, 16. 4., 10:30, Radovljica

Pogovor o knjigah
Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat tudi o 
knjigi francoskega avtorja, Slovensko poletje, v kateri se zgodba z 
vrtoglavo hitrostjo v nekaj dneh odvije na Bledu in v Ljubljani.

Cetrtek, 16. 4., 17:00, Radovljica

Uf kako boli, kako tišči

Linhartov gledališki maraton, predstava otroške gledališke 
skupine  bo v Radovljica.Čoftica - KD Kropa Linhartovi dvorani 
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Ta veseli klub

Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob 
namiznih in družabnih igrah.

Pomlad prihaja
Pravljico in delavnico za otroke od 3. leta dalje bo vodila 

. Alenka Gašperin

Socializem na Bledu — tukaj in zdaj!

Prevladujoči družbeni red ni sposoben rešiti težav, v katere je 
zašel zaradi lastnih protislovij. Zato je drugačna prihodnost nujna. 
O možnostih uvajanja novih politik bodo govorili Andraž Mali, 
Špela Peršl Mlakar, Blaž Gselman Boštjan Remic in . 

Četrtek, 16. 4., 18:00, Bled

Petek, 17. 4., 18:00, Radovljica

Impact

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

Cetrtek, 9. 4., 17:00, Radovljica

Zvonček
Gledališko igrico bodo odigrale učenke  dramskega krožka

 pod mentorstvom Nuše Poljanec. Igrica je primerna PŠ Ribno
za otroke od 3. leta dalje.

Zdravilno zelišče konoplja

Predavanje, ki razbija mite in govori o zdravljenju bolezni s 
pomočjo konoplje, bosta vodila  in .Jaka Bitence Krištof Meško



Petek, 17. 4., 17:00, Bled

Torek, 21. 4., 19:30, Bled

Sreda, 22. 4., 17:00, Radovljica

Ta veseli klub
Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob 
namiznih in družabnih igrah.

Sreda, 22. 4., 17:00, Bohinjska Bistrica

Petek, 17. 4., 19:30, Bled Sreda, 22. 4., 18:00, Bled

Četrtek, 23. 4., 19:00, Radovljica

Pridobljeno s prevodom
V okviru projekta Noč knjige se bosta predstavila prevajalca 
iz norveščine  in . Pogovor Marija Zlatnar Moe Darko Čuden
o izkušnjah prevajanja, ustvarjalnih prijemih ter o 
vragolijah in spretnostih, ki jih mora biti prevajalec vešč, bo 
v Kavarni Kino Alenka Bole Vrabec povezovala . 

Begunje, ves mesec

Razstave in ostalo

Toplo pomladno sonce
Razstava likovnih izdelkov učencev POŠ Begunje pod 
mentorstvom Polone Javorski Korošec.

Bled, ves mesec

Vitrina ustvarjalnosti
Petra Rakovec iz Zasipa bo postavila na ogled oblačila in 
modne dodatke za punčke - Modni butik Peti.

Bled, ves mesec

Naravne znamenitosti Bleda
Ob prazniku Bleda, 10. aprilu, predstavljamo naravne znamenitosti 
Bleda, ki sta jih izbrala in zbrala Maja Vrtačnik in Miha Žvan 
iz Društva za zaščito okolja Bled.

Bohinjska Bistrica, ves mesec

Noč z Andersenom

Kropa, ves mesec

Noč z Andersenom
Razstava utrinkov z 10. Noči z Andersenom.

Lesce, ves mesec

Gorje, ves mesec

Razstava utrinkov z 10. Noči z Andersenom.

Srednja vas, ves mesec

Ku-ku, pomlad je tu!
Razstava likovnih izdelkov učencev 1. c POŠ Srednja vas z učiteljicama 
Jožico Kašca in Marijo Krkoč in 3. b z učiteljico Polono Oblak Golobič.

S prehrano in gibanjem do zdravja
Na predavanju , avtorice vadbe , Alenke Košir VIIT
boste iz prve roke izvedeli vse o pravilni prehrani ter 
spoznali praktične nasvete za hitre, okusne ter predvsem 
zdrave obroke, ki vašemu telesu pomagajo ostati zdravo 
in vam dajejo energijo preko celega dne. 

Noč z Andersenom

Torek, 21. 4., 17:00, Gorje

Nastop učencev Glasbene šole Radovljica
Nastop učencev Glasbene šole Radovljica, ki so doma z Bleda 
in Gorij. Na tradicionalnem spomladanskem koncertu bodo 
zaigrali kot solisti in v skupinah.

Maček Kazimir in miška Valentina
Glasbeno-lutkovna predstava za otroke od 3. leta dalje 
v izvedbi Glasbenega gledališča Melite Osojnik.

Torek, 21. 4., 19:30, Radovljica

Po popotniških poteh

Fotograf in avtor knjige , , nas bo Timšel Franci Horvat
prek čudovitih fotografij popeljal vse od Tadž Mahala, 
Zanzibarja, ameriških kanjonov do vsem znanih prelepih 
slovenskih gora. 

Veseli ptički
Pravljico in delavnico za otroke od 3. leta dalje bo vodila Barbara 
Klinar. 

Noč knjige
V okviru projekta Noč knjige bo , avtorica otroških Barbara Bajd
naravoslovnih knjig, govorila o spoznavanju pestrosti narave 
ter prepoznavanju rastlin in živali v naši okolici z uporabo 
preprostih določevalnih ključev. 

Cetrtek, 23. 4., 17:00, Radovljica

Veseli ptički
Pravljico in delavnico za otroke od 3. leta dalje bo vodila Barbara 
Klinar. 

Razstava utrinkov z 10. Noči z Andersenom.

Radovljica, ves mesec

Noč z Andersenom
Razstava utrinkov z 10. Noči z Andersenom.

Maček Kazimir in miška Valentina
Glasbeno-lutkovna predstava za otroke od 3. leta dalje v 
izvedbi Glasbenega gledališča Melite Osojnik.

Četrtek, 23. 4., 17:00, Radovljica

Žive vode
Doc. dr. , avtor knjige Žive vode, bo predstavil, Iztok Ostan
kakšna voda je za naš organizem opitmalna, kaj se lahko 
zgodi, če je organizem ne dobi zadosti ter procese razstrupljevanja. 
Spoznali bomo tudi različne oblike živih vod: od svežih 
zelenjavnih in sadnih sokov do žive vode v himalajski dolini Hunza.

Četrtek, 23. 4., 18:00, Bled

Domača samooskrba
Martin Kozjek je inovator na področju samooskrbe. Predstavil 
nam bo samogradnjo kolektorjev za ogrevanje, solarni tuš, 
črpalko za vodo, ki ne potrebuje električne energije in še nekaj 
inovacij, ki so trenutno še na stopnji razvoja.

Bled, ves mesec

Noč z Andersenom
Razstava utrinkov z 10. Noči z Andersenom.

Bohinjska Bistrica, ves mesec

100 let Soške fronte

Razstava knjižničnega gradiva na temo prve svetovne vojne.

Noč z Andersenom
Razstava utrinkov z 10. Noči z Andersenom.

Vse enote, ves mesec

Nagradna križanka
Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo 
Andersenovih pravljic.  Nagradno žrebanje bo 9. 5. 2015.
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