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KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO 
 

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!                    Zagreb, 29. april 2016 
 

7. maj 2016 ob 20. uri (sobota)        
SLAVNOSTNI KONCERT – VE ČER SLOVENSKE GLASBE      
Vabimo Vas na slavnosti koncert ob praznovanju 25. obletnice dneva državnosti 
Republike Hrvaške in Republike Slovenije in 25. obletnice Hrvaškega 
komornega orkestra, ki bo v Hrvaškem glasbenem zavodu, Gundulićeva 6.  
 

Program: 
 

  Benjamin Ipavec ..................... Serenada za komorni orkester 
  Črt Sojar Voglar ...................... Koncert za violino in orkester 

          Marjan Lipovšek ….................. Sedem miniatur za godala 
      Alojz Srebotnjak ...................... Slovenski ljudski ples za godala 

         Aldo Kumar .............................. Istrska suita za godala 
SIMON KREČIČ ...................... dirigent 
JANEZ PODLESEK ...................violina 

 

Za člane Slovenskega doma smo poskrbeli za brezplačne vstopnice. Pravočasno pokličite in 
rezervirajte vstopnice na številko telefona 01-6525 973. 
 

 

12. maj 2016 ob 20. uri (četrtek)  
ALPINISTI ČNI ČETRTEK Z MARTINO ČUFAR POTARD  
Letošnjo pomlad bomo gostili svetovno prvakinjo v športnem plezanju Martino 
Čufar Polard , ki je širila meje možnega v ženski konkurenci, njeno športno 
delovanje pa je bilo leta 2010 okronano z naslovom slovenske alpinistke leta. Na izjemno 
visoki ravni pleza že od otroštva, ki ga je prebila v Mojstrani, pa vse do današnjih dni – od 
težkih športnih smeri do znamenite Sfinge na Triglavu. Bila je vodja cele generacije uspešnih 
tekmovalk iz Slovenije. Čeprav je svojo dolgo in uspešno kariero končala leta 2006, še danes 
aktivno pleza in je zaposlena v Športni enoti Slovenske vojske. Vabljeni!  
 

18. maj 2016 ob 19. uri (sreda)  
RAZSTAVA IN DOKUMENTARNI FILM ALJAŽEV STOLP – TA PL EH IMA DUŠO! 
Osrednji razstavni eksponat bo kopija Aljaževega stolpa, valjasta konstrukcija 
iz debele pocinkane pločevine, prav takšna kot ga je leta 1895 postavil župnik 
Jakob Aljaž iz Dovjega na Gorenjskem, ki se je zavedal vse večjega prodiranja 
tujih vplivov v slovenske gore. Na ogled bo tudi dokumentarni film  Aljažev stolp – ta pleh 
ima dušo!, ki je nastajal vzporedno s konservatorskimi preiskavami stolpa in izdelavo 
njegove kopije. Razstavo, ki sta jo pripravila Narodni muzej Slovenije in Restavratorski 
center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bo spremljala tudi Aljaževa vpisna 
knjiga  v katero se boste lahko vpisali. Vljudno vabljeni v zavetišče Aljaževega stolpa! 
 

21. maj 2016 ob 20. uri (sobota), ZKM (ulica Nikole Tesle 7) 
PREDSTAVA LILIOM - SNG DRAMA LJUBLJANA 
Drama Liliom  velja za eno najboljših del madžarskega književnika Ferenca 
Molnárja . Govori o želji, hrepenenju, ki presega skromne življenjske okoliščine in vodi 
posameznika k izpolnitvi sanj. Svet v drami Liliom je zelo podoben današnjemu svetu, v 
katerem si marsikdo ne dovoljuje sanjati. 
 
 

Za člane Slovenskega doma smo poskrbeli za brezplačne vstopnice. Pravočasno pokličite in 
rezervirajte vstopnice na številko telefona 01-4855 171. 
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