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T: 03 564 61 75     Trg Franca Kozarja 7  1430 Hrastnik  

F: 03 564 61 76   www.hra.sik.si

Obratovalni čas knjižnice v času festivala (06.-07.06.):

od 11.00 do 17.00 ure

asr th n l iša kvi et  s ke nf ji ižn nt ie cl eo  P   

LH AVR IA TSS ET FK  OV

9102 jinu.j8

Naj odmeva glasba



LH AVR IA TSS ET FK  OV

9102 jinuj.80

Dobimo se na Hrastkovem festivalu v športnem parku na Logu pred bazenom Hrastnik 

14.00 -    F.U.L. K.U.L. knjižnica (F. fantazija branja U. užitek L. listanje K. knjiga U. ustvarjanje L. ležalnik)   

                       

14.00 -     Tržnica hrastniških društev, organizacij, malih podjetij ter predstavitev policije, gasilcev 

                    in reševalcev s spremljevalnim programom

                                                         

12.00-15.00       (F. fantazija branja U. užitek L. listanje K. knjiga U. ustvarjanje L. ležalnik)   

(KJE?  Otroško igrišče na Logu – v primeru dežja odpade)

(KAJ SE BO DOGAJALO?  Obujanje starih iger, branje pravljic, reševanje ugank, 

iskanje skritega zaklada,...)  

16.00 -18.00     Knjižnične igre brez meja (na dvorišču pred knjižnico)

                               Sodelujejo ekipe, sestavljene iz 4 oseb (kdorkoli), prijave sprejemamo v knjižnici

                               do 5. junija.

                               Igre: Stolp iz knjig - podajanje knjig iz rok v roke, Modna pista - s knjigo na glavi,  

                               Berem – znam, Slepe miši, Kako poznamo Hrastnik in Zasavje?,  … 

                               Najboljše ekipe dobijo nagrado!

19.00                  Glasbeni večer v knjižnici
            Nagovor župana Občine Hrastnik Marka Funkla

                              Koncert DIMEK & Davor Klarić - Z muziko o vinu in ljubezni
                    

 

F.U.L. K.U.L. knjižnica

 

                                posodila  svoje črte
                                V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine       
                                Hrastnik in Policijsko postajo Hrastnik

12.00-15.00       F.U.L. K.U.L. knjižnica (F. fantazija branja U. užitek L. listanje K. knjiga U. ustvarjanje L. ležalnik)   

  (KJE?  Otroško igrišče na Logu – v primeru dežja odpade)

  (KAJ SE BO DOGAJALO?  Obujanje starih iger, branje pravljic, reševanje ugank,     

   iskanje skritega zaklada,...)  

15.00 -17.00       Ustvarjalno popoldne s Klaro Šlenc, študentko Akademije za likovno umetnost in    

                                 oblikovanje

18.00                     Pogovorni večer ob 40-letnici delovanja Ženskega pevskega zbora  Kulturnega 

                                 društva Svoboda Dol pri Hrastniku. Moderator pogovora Marko Planinc.

                                 Dobrote po receptih naših babic izpod rok kmečkih žena 
    

10.00                   Miškino gledališče: gledališka predstava za predšolske otroke Kako je zebra 

 Petek, 07. junij 2019

Sobota, 08. junij 2019

 Cetrtek, 6. junij 2019

Jernej Dirnbek – Dimek in Davor Klarić sta člana glasbene skupine Mi2, s tem 
projektom pa ob matični zasedbi stopata na samostojno glasbeno (stran)pot. 
Glavni razlog zanjo je obširen glasbeni opus tekstopisca Dimeka, ki se je nabral 
skozi leta glasbenega ustvarjanja, pri čemer pa določene pesmi zaradi svoje 
narave (dolžine, žanra, oblike) niso našle mesta v standardnem koncertnem 
repertoarju skupine ali pa so bile napisane za druge glasbene izvajalce.


