
    Slovenski dom    

                   
 

 

Slovenski dom 

10 000 Zagreb,Masarykova 13/I ~ tel./fax: +385 1 4855 171 ~ slovenski-dom@zg.t-com.hr ~ 
www.slovenci.hr ~  OIB: 04029121361 ~ IBAN: HR31 2340 0091 1100 1538 8 

KULTURNO PROSVETNO  DRUŠTVO                                   

KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO 
 

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!                  Zagreb, 29. marec 2016 
 

         Da se bliža pomlad, slutijo rože prej kakor človek. 
 
8. april 2016 (petek) ob 19. uri (petek)  
ADICA IN PRIJATELJI: AVTORSKI GLASBENI VE ČER – IN ŠE KAJ 
Dolgoletna članica Slovenskega doma Adica (Adela) Dobrić-Jelača je tudi 
vsestranska glasbena umetnica in profesorica glasbe, ki bo s svojimi prijatelji 
pripravila avtorski glasbeni večer – in še kaj. Povezovalec bo znani radijski voditelj 
Vojo Šiljak s katerim bomo obudili spomine na nepozabno generacijo glasbenikov in njihove 
večno zelene uspešnice. Vljudno vabljeni!   
 

 

      V programu bodo sodelovali:  
 

Marija Mlinar    Lidija Percan 
  Zdenka Kovačiček   Miro Ungar 
  Mladen Kušec         kvartet Melos Višnja Korbar 

 
 
20. april 2016 ob 19. uri (sreda) 

 

PRVIČ NA ODRU SLOVENSKEGA DOMA!!! 
 

KONCERT ZA HARFO - KATJA ŠUMEČNIK 
 

Mlada harfistka Katja Šumečnik  je svoje glasbeno izobraževanje začela na 
glasbeni šoli Fran Korun Koželjski v Velenju, v razredu prof. Daliborja 
Bernatoviča, študij harfe pa je nadaljevala na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Rudi 
Ravnik-Kosi, kjer je v študijskem letu 2008/2009 z odliko diplomirala. Na svoji dosedanji 
glasbeni poti je prejela več nagrad in priznanj, tako državnih kot tudi mednarodnih tekmovanj. 
Sodeluje z vsemi profesionalnimi orkestri v Sloveniji: SNG Maribor, SNG Ljubljana, 
Simfoniki RTV in Orkestrom slovenske filharmonije. Poučuje na glasbeni šoli Fran Korun 
Koželjski v Velenju, kjer predaja svoje znanje mladim harfistom. V letošnjem letu zaključuje 
podiplomski specialistični študij harfe na Akademiji za glasbo v Zagrebu pri prof. Diani 
Grubišič Ćiković. Vljudno vabljeni na izjemno glasbeno doživetje! 
 
 
 
 

 

POVABILO K SOUSTVARJANJU NAŠIH PROGRAMOV 
 

V našo družbo vabimo vse, predvsem mlajše člane, ki jih veseli delo na družabnem področju in se 
čutijo zanj sposobni. Pridružite se nam in skupaj z nami predlagajte programe in aktivnosti, ki bodo 
pritegnile mlade. 

KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI STORITI? 
PRI ČEM ŽELITE SODELOVATI? 
V KAJ SE ŽELITE VKLJUČITI? 

»Mladi« do 40 let imajo z idejami in željami vsekakor prednost, pridite na pogovor ob kavici 
in še čem. Naša vrata so na stežaj odprta! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pošiljamo Vam položnico za plačilo članarine za leto 2016. Naj vam bo plačilo članarine v 
čast in zadovoljstvo. Če ste članarino že plačali v tajništvu, pozabite na položnico. 
 
 
 
 
 

SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM  


