
    Slovenski dom    

                   
 

Knjižnica: četrtek 17.00 do 19.00, Pevski zbor: torek 17.30 do 19.30, Duhovna sekcija  
A. M. Slomšek: petek 15.00 do 17.00, Svete maše v slovenščini: dvakrat mesečno, 
Dopolnilni pouk slovenskega jezika: ponedeljek 17.00 do 18.30 in 18.30 do 20.00, 
Ustvarjalna delavnica Šopek: četrtek 10.00 do 13.00, Srečanja Prvi petek: ob 18.00, 

Predavanja, druženje: ob sredah, Klub Moja dežela. 
 

Uradne ure: Torek in četrtek od 10. do 13. ure. Četrtek od 17. do 19. ure. 
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KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO 
 

SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!                  Zagreb, 14. maj 2018 
 

  Velikega travna če pogosto grmi, se kmet dobre letine veseli. 
 

23. maj 2018 ob 19. uri (sreda) 
CANKAR V STRIPU   
Ob Cankarjevem letu se bomo največjemu slovenskemu pisatelju Ivanu Cankarju 
ob 100-letnici smrti poklonili z velikim dogodkom: Boštjan Gorenc Pižama, 
Andrej Rozman Roza in Žiga X Gombač nam bodo skozi stripovsko-gledališki 
performans predstavili svoj tridelni projekt Cankar v stripu . Na ogled bo tudi razstava 
stripovskih ilustracij , ki aktualno in sodobno predstavljajo Cankarjevi povesti Hlapec Jernej 
in njegova pravica in Moje življenje ter dramo Hlapci. V kratkem videu pa bojo prikazani tri 
zelo različni pristopi k ustvarjanju stripov  avtorjev Tanje Komadina, Igorja Šinkovca in 
Damijana Stepančiča. Vabljeni! 
 

25. maj 2018 ob 19. uri (petek) 
RAZSTAVA SLOVENSKEGA DRUŠTVA IZ LOVRANA    
Ustvarjalna delavnica naših rojakinj iz Lovrana se bo na razstavi predstavila z 
najnovejšimi stvaritvami, ki so jih ustvarile pred kratkim. Zanimiva skupina v 
kateri delujejo marljive kreativke spremlja moderne tokove ustvarjanja in se nenehno 
izpopolnjuje. Razstavile bojo številne izdelke narejene v dekupaž tehniki, svetilke, 
steklenice in še marsikaj. To bo tudi priložnost za druženje, klepet in izmenjavo izkušenj z 
našimi rojakinjami. Pridite, zanimivo bo! 
 

6. junij 2018 ob 19. uri (sreda) 
RAZSTAVA MOJ BARVNI SVET 
Ljubiteljska slikarka Boža Jambrek iz Vrhpolja pri Šentjerneju v Sloveniji, rojena 
leta 1951, je članica likovnih sekcij Trebnje, Dolenjske Toplice in Novo Mesto. 
Ustvarja v akrilni tehniki, slika olja na platnu, akvarele , preizkuša se tudi v slikanju z 
vinom (vinorel) in z zemljo. V upodabljanju ni omejena in poskuša s slikarsko roko prenesti 
na slikarsko podlago vse tisto, kar v trenutku navdiha zazna. Za svoja dela je prejela več 
nagrad, večkrat tudi priznanje od Zveze likovnih društev Slovenije. Prisotna je tudi na 
številnih slikarskih srečanjih in razstavah ex tempore.  
 

9. junij 2018 od 10. ure (sobota) 
DAN ZAGREBŠKIH NARODNIH MANJŠIN NA ZRINJEVCU   
Slovenska skupnost bo v družbi preostalih sedemnajst narodnih manjšin, ki živijo in 
delujejo v Zagrebu, na stojnici predstavila svojo založniško dejavnost, 
tradicionalne jedi in gorenjsko narodno nošo. Kulturno-umetniški program narodnih 
manjšin bo na sporedu po 10. uri v paviljonu Zrinjevac. Na ogled bo tudi razstava 
fotografij  pokojnega fotografa Tonija Hnojčika na temo narodnih manjšin.  
Pridružite se nam!  
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