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SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!

Zagreb, 17. november 2015

25. november 2015 ob 19. uri (sreda)
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA SONČNI STRANI ALP

V sodelovanju z združenjem Fijaker smo pripravili razstavo Na sončni strani Alp
na kateri se s 30 fotografijami, ki sta jih posnela v Sloveniji, predstavljata člana Fotokluba
Zagreb Neda Rački in Zvonko Radičanin. S pričujočo razstavo avtorja razkrivata doživete
trenutke na sončni stani Alp, pri čemer ju je vodilo intimno doživetje posameznih krajev.
Vabljeni!
3. december 2015 ob 19. uri (četrtek)
ALPINISTIČNI ČETRTEK
O svoji alpinistični poti bo ob fotografijah gora spregovoril Tomo Česen, ki se
že od zgodnje mladosti ukvarja z alpinizmom. Najbolj je znan po svojih drznih
solo alpinističnih vzponih v Alpah in Himalaji. Svojo alpinistično kariero je oplemenitil tudi s
pomembnimi dosegi v športnem plezanju. Vabljeni v gore s Tomom Česnom!
9. december 2015 ob 19. uri (sreda)
PREDSTAVITEV KNJIGE TRI TOČKICE
Članica Slovenskega doma Mila Stoviček je napisala zgodbo o družini, ki se od druge
svetovne vojne do danes prepleta skozi tri generacije v Sloveniji in na Hrvaškem. Poudarek je
na otroštvu petih otrok, kot bazi iz katere se razpletajo njihove (anti)usode odraslih ljudi.
Vabljeni na srečanje z avtorico in književno kritičarko in prevajalko Jagno Pogačnik, ki bo
predstavila knjigo.
16. december 2015 ob 19. uri (sreda)
BOŽIČNA RAZSTAVA USTVARJALNE DELAVNICE ŠOPEK
S tradicionalno božično razstavo bodo članice Šopka zaokrožile že deseto leto uspešnega
delovanja. Stvaritve iz njihove ustvarjalne zakladnice bodo polepšale prečudovit predbožični
čas. Vabljeni v družbo s Šopkovkami!
18. december 2015 ob 18.30 uri (petek)
SLIKARSKA RAZSTAVA ANAMARIJE ŠTUNF
Praznične dneve bo okronalo odprtje razstave likovne ustvarjalke Anamarije
Štunf. V Slovenskem domu se bo predstavila že drugič, tokrat s slikami (akril na platnu), na
katerih prevladujejo barviti motivi morja ter domišljijski svet razgibanih ulic, hišk in naravnih
okolij, ki so jo navdihovala med njenim bivanjem v Rimu, Pragi ter v zadnjem letu v Zagrebu.
Razstava bo na ogled do 10. januarja 2016.
29. december 2015 ob 18. uri (torek)
SLOVO OD STAREGA LETA
Naše slovo od starega leta zagotovo ne bo žalostno, saj se bomo po lepi in stari
navadi zopet zbrali v našem Slovenskem domu, tokrat že ob 18. uri! Ob glasbi in plesu
bomo pokramljali o dobrem in slabem v preteklem letu. V pričakovanju novega leta bomo ob
jedači in pijači zaigrali tudi tombolo, v dobro voljo pa nas bo kot vedno spravljal naš stari
znanec Branko Sotošek.
VOŠČIMO VAM VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO!

SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI 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

