
Septembrski 

dogajalnik 
 

BRALNI KROŽEK ŽAREK 

Vabi k druženju v krog zaljubljencev v 
knjige. Ker verjamemo v to, da branje 
knjig, pogovarjanje in pristen človeški stik 
delajo čudeže. 

Srečanja potekajo enkrat mesečno. Za več 
informacij in prijavo v krožek pocukajte za 
rokav Urško Orešnik ali ji pišite na ur-
ska.oresnik@log.sik.si. 

Prvo jesensko srečanje bo v  

torek, 15. septembra, ob 19.00  

v Knjižnici Logatec  

DAN ZA (Naj)POLETAVCE 

sobota, 26. 9. 2020, od 9.30 dalje, 

ploščad pred Knjižnico Logatec 

 

9.30-10.00 prevzem priznanj in majic  

10.00 Andrej Tomše: Po klobuk, poulična 

predstava  

Predstavi sledi žrebanje glavnih nagrad.  

Vsi dogodki bodo potekali v skladu z na-

vodili NIJZ. Na dogodke se lahko s svojim 

imenom in priimkom, naslovom in kon-

taktno številko prijavite na mail knjizni-

ca.logatec@log.sik.si ali se na seznam 

napišete na dogodku.  Vaše podatke smo 

dolžni hraniti mesec dni. 



PREVETRIMO OMARE 3 

sobota, 12. september 2020, od 8.30 do 12.30,  

ploščad pred Knjižnico Logatec 

 

Petra Rok 

VEŠČINE PRIPOVEDOVANJA 

sreda, 9. september 2020, ob 18.00 

Prešernova dvorana Narodnega doma Logatec 

PIHALNI KVINTET SLOWIND 

sreda, 23. september 2020, ob 19.00 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec, 

vhod skozi knjižnico 

Veščina podajanja zgodb nam pride večkrat 

prav: ko pripovedujemo pravljice otrokom ali 

vnukom, v službi, kjer smo v stalnem stiku z 

ljudmi, ko pripovedujemo prijateljem na zabavi, 

ali ko želimo natančno izraziti svoje misli. So-

dobno pripovedovanje je odrska zvrst. Na de-

lavnici bomo preko vaj spoznali odrske veščine 

(prezenca, jezik, glas in telo pripovedovalca), 

izbrali bomo ljudsko zgodbo in jo pripovedovali.  

izmenjevalnica - izmenjajte rabljena in lepo ohranjena 
oblačila, igrače in predmete. Zaželeno je, da nekaj prine-
sete in tudi odnesete. V zadnji uri bo mogoče stvari od-
nesti tudi brez izmenjave. 

bukvarna - posvojite odrabljene knjige 

garažna razprodaja - oz. "boljši trg" - prodajte rabljene 
predmete (samo za občane Logatca, prijave na spe-
la.macek@kp-logatec.si ali v Knjižnici Logatec) 

prikaz izdelave svečk iz odpadnega olja - Maja Nagode, 
Prijazni do okolja 

stajlinigi - Karmen Koren, Reinkarmika 

V sodelovanju s: 

Pihalni kvintet Slowind je bil ustanovljen pred štiriindvaj-
setimi leti. V tem času se je ansambel, ki izvaja praktično 
vsa dela standardnega repertoarja za ta sestav, profiliral 
še v brezkompromisnega in v slovenskem prostoru najak-
tivnejšega izvajalca sodobnih del, od klasikov avantgarde 
do najmlajših, še neuveljavljenih, a zelo obetavnih avtor-
jev našega časa. Slowind z naročili stalno spodbuja mlade 
slovenske skladatelje ter se rad odziva vabilom za izved-
be novitet na mnogih evropskih odrih.  

Spored: 

Domenico Scarlatti: Dve sonati  

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in Allegro v f-molu, 
K. 594 

Nina Šenk: Obrisi in sence  

Aleksander von Zemlinsky: Humoreska  

Paul Hindemith: Mala komorna glasba 


