
Marčevski 

dogajalnik 
 

Vse prireditve bodo potekale v skladu v za časa 

dogodka veljavnimi navodili NIJZ.  

V PRIČAKOVANJU ANDERSENOVEGA DNE,   

MEDNARODNEGA DNE KNJIG ZA OTROKE IN MLADINO 

Gledališče  KU-KUC 

Palčica: Lastovičja zgodba 

Nežno in ljubko deklico, komaj za palec veliko, ugrabi za-
hrbtna stara krastača. S pomočjo otrok ji uspe pobegniti v 
gozd, kjer jo pred hladno zimo reši dobrosrčna poljska miš, 
vendar se mora zaradi tega poročiti z dolgočasnim krtom. 
Lastovica je edina, ki bi Palčici lahko pomagala, vendar je 
podlegla hudemu mrazu in več ne slišimo bitja njenega 
srca … Morda pa ni čisto mrtva, morda lahko pomagajo 
prijatelji in morda res lastovice prinašajo srečo. 

Predstava je primerna za otroke od 3. leta dalje.  

Na predstavo pridite pravočasno, po začetku predstave 

vstop v dvorano ne bo mogoč. 

četrtek, 31. marec, ob 17.00, 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 



 

 

 

sreda,  30. marec, ob 18.00 

Prešernova dvorana 

Z veseljem vas po dolgem času vabimo na novo Veščil-

nico. Tokratno srečanje bo odeto v romanco in čustve-

nost latino ritmov! S plesnim studiem Boldis boste 

spoznali osnove salse in latinsko ameriških (družabnih 

plesov). Vodja plesnega studia Marko Boldin vas bo 

popeljal v energičen svet plesa in vas navdušil nad 

gibanjem v latino ritmih.  

 

Vabljeni sami ali v paru. 

četrtek, 17. marec, ob 19.30, 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 

Med umetnostjo, družino in sirarstvom se dopol-
njujeva v najinem skupnem preživljanju dni, ki so 
se v zadnjem času, ko so razmere drugačne kot 
smo jih bili vajeni, spremenili in dobili nove razsež-
nosti in nov smisel. Vse kar se nama dogaja v teh 
časih, je v najinih očeh dobilo globlji pomen, zato 
sva se odločila zavestno živeti vsak dan znova. Še 
posebej čutiva hvaležnost za vse dobro in za vse 
darove, ki so nama bili dani. 
  
Z gostoma se bo pogovarjala umetnostna zgodovi-

narka Anamarija Stibilj Šajn. 

 
VEŠČILNICA 

Marko Boldin 

Naj vas latino ritmi zapeljejo! 

ponedeljek, 21. marec, ob 19.30, 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 

Na svetovni dan poezije vabimo na literarni večer, 

drugi v nizu dogodkov v Žigonovem letu.  

Andrej Žigon. Vse vemo o njem, o boemstvu, kršenju 

pravil in norm življenja, romanjih v slovenske vasi in 

zbiranju sredstev, vse o Odklopu in Poletni s Čuki, o 

Pedru Opeki ... , vse o njegovi kitari, malhah in fotoa-

paratih ... 

Kaj pa vemo o njem kot o pesniku? Je bil pesnik? 

Člani Literarnega društva Zeleni oblaki bodo predstavili 

pesmi iz zbirke Krt v sedlu, druge pesniške zbirke, ki je 

izšla leta 1986 pri založbi Lipa. 

Dogodek sofinancira Občina Logatec. 

V SODELOVANJU Z NIKOLAJEVIMI SREČANJI 

Zakonca Polona in David Ličen: 

Njegovi načrti in najini darovi 

ŽIGONOVO LETO: V SODELOVANJU Z LITERARNIM 

DRUŠTVOM ZELENI OBLAKI 

»Pesmi piše mnogo mladih in lepih ljudi« 

Spominski literarni večer ob 70-letnici rojstva   

pesnika Andreja Žigona  (1952-2003)  


