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► Glasilo sestavila in oblikovala: Karmen Kelher
► Za vsebino odgovorna: Ana Mamilovič in Karmen Kelher
Vstopili smo v jesensko obdobje, ko nastopi čas trgatve in žanjemo sadove našega dela.

- razstava tematskega
izobraževanja
- razstava unikatnega oblikovanja
keramike
- tečaja

Razstava tematskega izobraževanja
Z veseljem napišem, da je DLB pod streho
spravilo še eno uspešno razstavo, namreč
v septembru smo organizirali razstavo z
deli, ki so nastali na tematskem
izobraževaju z naslovom » Osnove in
skrivnosti abstraktnega slikanja«.
Dela so plod mentorstva priznanega
slovenskega
in
evropskega
slikarja
Dušana Fišerja, ki je tudi uradni mentor
JSKD Ljubljana.
Kot je dejala naša predsednica Ana,
večina slik ni zgolj odsev realnosti po
sebi, ampak je to dejanskot oblik, barv,
podob in stvari, kot se kažejo nam za nas.

Razstava unikatno oblikovane
keramike
Rasztavo unikatno oblikovane keramike
bomo postavili v enem od najlepših
okolij v naši državi, kraj je stičišče
športno rekreativnih navdušencev in
mnogih turistov.
Premierna razstava, poimenovali smo jo
» Dialog z glino«, bo v prostorih klubske
hiše ob golf igrišču na Mokricah.
Otovritev
s
krajšim
kulturnim
programom bomo pripravili 7.10.2010
ob 18. uri, razstava pa bo na ogled do
30.10.2010.
Menimo, da bo razstava zanima tudi za
člane, ki sicer ne sodelujejo pri
ustvarjanju keramike, zato pričakujemo
polno udeležbo na otvoritvi.
Člane prosim, da sodelujejo na
razstavi z enim ali dvema večjima
izdelkoma, ki jih prinesete v sredo
6.10.2010 od 16. do 17. ure v
klubske prostore ob golf igrišču na
Mokricah.
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Izobraževanje
V drugi polovici oktobra pa se začenja nov
cikel izobraževanj.
Na izraženo željo mnogih članov bomo
organizirali tečaj brez kotezacije pod
mentorstvom Jožeta Kotarja v obegu 15.
ur.
Tečaj »Individualizem « bo potekal tako kot
običajno ob četrtkih od 16. do 19. ure v
učilnici likvnega društva v Prosvetnem
domu.
Datum začetka tečaja bomo prijavljenim
javili naknadno.
Rada bi še opozorila na to, da je pogoj
prijave
na
tečaj
brez
kotizacije,
sodelovanje na razstavi in še enkrat bi vas
rada opozorila na problem odsotnosti
nekaterih
članov
na
razstavah,
kolonijah...
Zdaj že tradicionalno, se bo v drugi
polovici oktobra pričel tečaj »Barvna igra
VI« pod vodstvom menotrja Rajka Čubra.
Tečaj bo ob ponedeljkih od 16. do 19. ure
in bo kot ponavadi samoplačniški.
Višina kotizacije bo odvisna od števila
prijavljenih in se plača pred začetkom
tečaja, da zagotovimo polno udeležbo
prijavljenih.
Izpolnjene
prijavnice
10.10.2010 na naslov:

pošljite

Karmen Kelher
Mrzlava vas 7
8262 Krška vas

do
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