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KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO 
 

 

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!          Zagreb, 6. junij 2017 
 
 

Če je junija suho, postane grozdje prav dobro. 
 
 
 
10. junij 2017 ob 17. uri (sobota)      
FESTIVAL LJUBEZENSKE POEZIJE, SAMOBOR 
Vljudno vabljeni na tradicionalni 28. festival hrvaške ljubezenske poezije 
Vrazova Ljubica, ki poteka v čast Vrazove neuslišane ljubezni Ljubice Julijane Cantilly. 

 

P r o g r a m: 
∼ 17.00 odhod avtobusa  z zagrebškega Mažuranićevega trga, 

vrnitev iz Samoborja v Zagreb po dogovoru. 
∼ 17.30 srečanje pesnikov na Ljubičinem grobu pri cerkvi sv. Anastazije. 

∼ 18.00 v parku Samoborskega muzeja bo ob spremljavi Samoborskega kitarskega 
ansambla, poleg eminentnih hrvaških pesnikov svojo pesem ljubezenske tematike napisane 

posebno za to priložnost, recitiral tudi slovenski pesnik, esejist, prevajalec in profesor z 
ljubljanske Filozofske fakultete Brane Senegačnik. 

Prevoz in vstop na dogodek sta prosta. 
 

11. junij 2017 ob 20. uri (nedelja) 
GOSTOVANJE SLG CELJE/PREŠERNOVO GLEDALIŠ ČE KRANJ, 
KEREMPUH (Ilica 31, Zagreb) 
Za gostujočo predstavo B. Nušić: Ožaslošćena porodica v Satiričnem gledališču Kerempuh 
imamo na voljo brezplačne vstopnice. Lahko jih rezervirate v tajništvu  Slovenskega doma 
vsak delovnik od 10 – 13 ure in prevzamete 15 minut pred predstavo na 
blagajni gledališča.  
 
13. junij 2017 ob 20. uri (torek)  
GOSTOVANJE SNG DRAMA, KEREMPUH (Ilica 31, Zagreb)  
Za predstavo Narodni demokratski cirkus Sakešvili (R. Vilčnik Rokgre), v 
izvedbi SNG Drama iz Ljubljane, so Vam na razpolago brezplačne vstopnice. Lahko jih 
rezervirate v tajništvu  Slovenskega doma vsak delovnik od 10 – 13 ure in prevzamete 15 
minut pred predstavo na blagajni gledališča.  
Predstava je leta 2016 prejela nagrado Slavka Gruma. 
 

 
14. junij 2017 ob 19. uri (sreda) 

 
ODPRTJE PLEČNIKOVIH DNEVOV, SVETIŠ ČE MATERE BOŽJE LURŠKE 

(Zvonimirjeva ul. 64, Zagreb) 
Sv. maša, predstavitev knjižice in bogat kulturni program ob odprtju  Plečnikovih dnevov. 

Program si pobližje oglejte v priloženem vabilu. 
 
 

Obveščamo Vas, da je bil bilten po pošti poslan samo članom, ki so do sedaj plačali članarino za tekoče leto. 
Hvala za razumevanje! 
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