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Delavski dom Trbovlje

NAPOVEDNIK
FIMERA in FIRAMLA 2017
V Delavskem domu Trbovlje bosta v avli od 25. do 27. maja
2017 na ogled mladinska razstava FIRAMLA 2017 in članska
razstava FIMERA 2017. Ti dvoletni tradicionalni filatelistični
tekmovalni razstavi v vseh mednarodnih tekmovalnih
razredih sta postali stalnica v tekmovalnem razstavljanju v
Sloveniji. Odprtje bo v četrtek, 25. maja ob 17. uri.

25. bienale oblikovanja – BIO 25
MUZEJ TINY
26. maj do 8. junij
"Čarobni Dom Lutk" by LUČKA
Predstava: Lučkina vizija o
Trbovljah petek, 26. maj ob 10.00.
(Na vrhu stopnišča pri DDT)

Tekst in režija: Marinka Bučar
Izdelava lutk: Ida Trček
Animatorji: Marinka Bučar, Marja
Kužnik, Milena Skrinar, Zofija Pajk
Breda Piškur, Ida Trček

Pozdrav našemu mestu
Tradicionalni nastop “Pozdrav našemu mestu”
ob odprtju likovne razstave učencev Osnovne
šole Točke Čeč pred osrednjo proslavo ob
praznovanju občinskega praznika, bo potekal v
sredo, 31. maja 2017 ob 18. uri, v avli
Delavskega doma Trbovlje. Nastopili bodo
učenke in učenci Glasbene šole Trbovlje in
Osnovne šole Tončke Čeč.

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku
Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku bo v sredo,
31. maja 2017, ob 19. uri v gledališki dvorani Delavskega
doma Trbovlje.

Šest vidikov prostorskega razvoja Trbovelj
Vabljeni na predstavitev študijskih projektov študentov
Fakultete za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Šest
vidikov prostorskega razvoja Trbovelj, ki bo v četrtek, 1.
junija, ob 15. uri v avli Delavskega doma Trbovlje.
Predstavitev si lahko ogledate do 18. ure.

Prvojunijska razstava - Kaja, Branko, Marjeta Železnik
Prvojunijska razstava 2017 je prvič skupinska.
Družina

Železnik,

Branko,

Meta

in

Kaja

se

predstavlja po eni plati kot celota, po drugi pa so to
trije individuumi s samosvojo likovno poetiko,
stilom in rezoniranjem o svetu nasploh. Odprtje bo v
četrtek, 1. junija, ob 19. uri v Novi galeriji.

Festival Rdeči revirji
V času festivala bo v vseh treh dolinah potekalo
pestro umetniško dogajanje, saj se bodo dogodki
vrstili po cel dan. Celotno dogajanje si lahko
ogledate na povezavi: Program.

Zasavje Noisefest International
Zasavje Noisefest International (ZNFI), nam tokrat v 4.
ediciji prinaša zajeten nabor mednarodnih izvajalcev
eksperimentalne glasbe in hrupa/noise-a, ki se bodo 2. in
3. junija predstavili v Trbovljah, v prostorih rudarske
vašhave – stare slačilnice/kopalnice.
// DDT je podpornik festivala //

Aktualne razstave
Razstava stripov "by Gašper"
Razstava stripov “by Gašper” je v galeriji DDT na ogled do 3.
junija, v času delovanja blagajne.

Vpis v Veselo glasbeno šolo
Vesela glasbena šola vabi k vpisu vse generacije za
šolsko leto 2017/18. Vpisujemo v programe: klavir, kitara,
synthesizer, bobni in citre. Vpis bo potekal od 24. do 27.
maja in 30. maja v Delavskem domu Trbovlje. Več
informaciji na spletni strani www.veselaglasbena.si.
Vljudno vabljeni k vpisu.

Fotoutrinki preteklega dogajanja
V galeriji na naši spletni strani lahko najdete
fotogalerije preteklih dogodkov.
Nacionalno odprtje TVU
Ples, glasba, film
S kulturo čez hrib
Srečanje gasilskih pevskih zborov Slovenije
Pomladanski koncert Delavske godbe Trbovlje

Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Obilo kulturnih užitkov vam želimo v naši družbi!
Ekipa DDT.

Zavod za kulturo Delavski dom
Trbovlje
Vstopnice so naprodaj na blagajni DDT (vsak dan med 17.
in 20. uro). Rezervacije in informacije na 03/56-33-482
(blagajna) ali e-naslovu blagajna@dd-trbovlje.si

info@dd-trbovlje.si
03 563 34 81
Spletna stran: dd-trbovlje.si
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To elektronsko sporočilo ste dobili, ker ste se prijavili na naši
spletni strani ali drugače stopili v stik z nami.
Odjava od e-novic

