SLOVENIJA

3. 02. 2022
Naslov:
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Štajerc - priloga Večera

Stran/Termin:

Na kratko

6

Naklada:

štr

Površina/Trajanje: 177,96

MARIBOR

Žanr: VEST

MREŽA RUK, KIBLA2LAB, KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA, KID

Na kratko

Nova postavitev
na Meranovem

boru , dr. Branko Kramberger ,
dekan Fakultete za kmetijstvo
in biosistemske vede , in Zoran
Poznič , mentor Kibla2Lab. To
izvajajo v sklopu projekta Nevidni
Maribor , ki je pilotni projekt
Mreže RUK.

Pekre : Proslava ob
kulturnem prazniku

Maribor med letoma
1897 in 1945

V petek , 4. februarja , bo ob 13.
uri v Pokrajinskem arhivu Maribor
, Glavni trg 7, otvoritev razstave
Maribor na fotografjah in
razglednicah 1897 –1945. Razstava
predstavlja mnoge še nikoli
razstavljene fotografje Maribora
, ki osvetljujejo podobo mesta
v tem času. Predstavila jo bo
Sabina Lešnik.

avtorica

Krajevna skupnost Pekre , Krajevna
skupnost Limbuš in Kulturno
društvo Pekre
vljudno vabijo na Prešernovo
proslavo ob slovenskem kulturnem
prazniku , ki bo v nedeljo ,
6. februarja , ob 17. uri v Domu
kulture Pekre. Nastopili bodo
člani Kulturnega društva Pekre
z glasbenimi gosti. V
sklopu proslave bo predvajan
Limbuš

Kulturno-izobraževalno društvo
Kibla v sodelovanju s Fakulteto
za kmetijstvo in biosistemske
vede Univerze v Mariboru vabi
v torek , 8. februarja, ob 12. uri
na posestvo Meranovo na odprtje
nove muzejske postavitve
Nadvojvoda Janez , oče Meranovega.
Gre za prvo v seriji mariborskih
obeležij 200. obletnice
prihoda nadvojvode Janeza na
Meranovo in v Maribor. Slavnostni
govorci bodo dr. Zdravko
Kačič, rektor Univerze v Marišata

Limbuš

tudi kratkometražni film

Čakalnica.

Slavnostni govornik bo
zgodovinar dr. Gregor Antoličič
, gostja proslave bo Dragica
Turjak , direktorica Mariborske
knjižnice , z njo pa se bo pogovarjal
Tone Partljič.

Sobotna ustvarjalnica:
Gremo v New York
Umetnostna galerija Maribor
vabi v soboto , 5. februarja , ob
10. uri na ustvarjalno delavnico.
" Ste že bili v New Yorku, deželi
pisanih luči in nebotičnikov ?
Če še niste bili , vas vabimo , da
ga doživite skozi slike Ludvika
Pandurja. Kam pa ste že vi
, nam boste predstavili v
svojih slikah ," so še zapisali v
vabilo. Cena je tri evre. Prijavite
potovali

po telefonu 02 22 94 697 ali na
brigita.strnad @ ugm.si. ( štr)
se
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