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Razstava Metke Vimpolšek
1. aprila je potekala otvoritev samostojne
razstave naše članice gospe Metke
Vimpolšek v Mestni hiši, ki je bila dobro
obiskana in medijsko odmevna.
Mnogi, ki smo s svojo prisotnostjo
počastili otvoritev, lahko potrdimo
kvaliteto dogodka. Metkine slike s sten
govorijo zgodbo o svetu, ki je tudi lep,
dober in svetel. V nas prebujajo že skoraj
zakrnela občutenja in opominjajo, da
obstajajo in nas obkrožajo tudi takšni
pojavi, stvari, ljudje, pa tudi dogodki,
medtem ko večina drugih medijev kaže
pretežno le na sence in sprevrženost tega
sveta. Otvoritev sta z glasbenim delom
obogatila Elizabeta in Dragutin Križanič.

Tisti, ki si še niste ogledali razstavo
lahko to naredite do 26. aprila.

Zveza kulturnih društev Ptuj
Zveza kulturnih društev Ptuj razpisuje
natečaj za sodelovanje na bienalni
likovni prireditvi Mežanovi dnevi. Z njo
želimo dvigniti kakovost likovnega
ustvarjanja in približati tovrstno
dejavnost najširšemu krogu ljudi.
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Tema Mežanovih dni je voda in prijavljena
dela so lahko vseh likovnih smeri in
tehnik. Vsak lahko prijavi dva dela do
5.5.2010.

Na likovni koloniji

Dela zbira Zveza kulturnih društev Ptuj,
Jadranska 13, Ptuj. Za več informacij
lahko pokličete na: 02 74 493 974.

se bomo srečali 15. in 16. maja. Dobili
se bomo v gostišču Štefanič ob 10 uri,
kjer bomo tudi podrobno obdelali
program dela.

Nadškofijska Karitas Maribor
V želji, da bi obogatili kakovost jeseni
življenja stanovalkam in stanovalcem v
Domu sv. Lenarta vas Nadškofijska
Karitas Maribor vabi na 1. slikarsko
kolonijo
» Umetniki za Dom sv. Lenarta«,
ki jo organizirajo od 28.5. – 29.5.2010 v
Domu sv Lenarta.
Udeležencem bodo zagotovili slikarska
platna in papir za akvarele ter nekaj
barv, ostalo opremo prinese vsak s seboj.
Lahko zagotovijo tudi namestitev.
Udeležbo potrdite vodji projekta, Apoloniji
Šporn,na telefonski številki 059 221 103
ali 051 600 541.
Kolonija se prične 28.5.2010 ob 14. uri in
se zaključi 29.5.2010 ob 17. uri.

Likovna kolonija Brežice
V najlepšem letnem času maju nas čaka
veliko dela. V bistvu bomo prosti samo
prvi praznični vikend. Drugi vikend v maju
nas čaka drugi sklop tečaja abstraktnega
slikarstva, sledi likovna kolonija in proti
koncu maja že začenjamo z oblikovanjem
keramike, kar nekateri že nestrpno
čakamo.

»BREŽICE 2010«

Gostili bomo člane Likovnega društva
OKO. Ustvarjanje z gostujočimi člani je
priložnost
prijetnega
druženja
in
pridobivanja novega znanja in veščin
slikanja.
Kot je običajno lahko udeleženec žigosa
dva platna, kar bomo opravili v soboto
ob jutranji kavi.
Po zaključku dela kolonije bomo
ustvarjena dela postavili na ogled in se
posvetovali ob dobri hrani.
Razstava sledi v začetku meseca julija.
Prijavite se lahko na telefonsko številko
040 650 813 ali na mail:
karmen.kelher@ gmail.com.

Tečaj oblikovanja keramike
DLB razpisuje tečaj oblikovanja
unikatne keramike. Tečaj bo razdeljen
po skupinah in sicer ob sobotah in
nedeljah ter ob torkih in sredah.
Prvi del tečaja bo izveden v maju in v
prvi polovici junija, drugi del na
katerem bomo izdelke glazirali in
dokončali v avgustu ali najpozneje v
začetku septembra po dogovoru z
udeleženci tečaja.
Na tečaju boste dobili glino in tudi
ostale pripomočke za ustvarjanje.
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Lahko izbirate med 5 kg gline po ceni 20
eur na osebo ali pa 10 kg gline po 40 eur
na osebo.
Tako kot do sedaj je v ceno všteta glina,
glaziranje in peka izdelkov iz le te. Plačilo
se izvede prvi dan prihoda na tečaj.
Za izdelke, ki se bodo odnašali domov in
se ne bodo glazirali ali pekli v sklopu
tečaja, ostane cena nespremenjena.
Tečaj ni primeren za otroke. Za malico
poskrbi vsak sam. Tudi letos se bo tečaj
odbijal na Bojnem 33, pod mentorskim
vodstvom Nevenke Ruškovič.
Izpolnjene prijavnice pošlite najpozneje do
15. maja 2010 na naslov:
Karmen Kelher,
Mrzlava vas 7,
8 262 Krška vas

Obvestilo
Naj še enkrat spomnim vse, ki ste se
prijavili na tečaj abstraktnega slikanja
pod mentorstvom Dušana Fišerja, da bo
drugi sklop tečaja 8. in 9. maja 2010 v
likovni učilnici.

Predsednica:
Ana Mamilovič
Župančičeva 14
8250 Brežice
e-mail: mamilovic.ana@gmail.com
Tajnica:
Karmen Kelher
Mrzlava vas 7
8 262 Krška vas
tel:040 650 813
e-mail: karmen.kelher@gmail.com

NEKAJ UTRINKOV IZ RAZSTAVE V MESTNI HIŠI

