etnografski prikazi, učne in doživljajske delavnice
za posameznike in družine brez doplačila in predhodne najave

etnografski prikazi, učne in doživljajske delavnice
za posameznike in družine brez doplačila in predhodne najave

vsako nedeljo od 15. do 17. ure na Dvorcu Strmol

vsak četrtek in soboto od 15. do 17. ure v Muzeju na prostem Rogatec

APRIL 2015
vsak četrtek
in soboto

PRIKAZ / UČNA ali DOŽIVLJAJSKA DELAVNICA
PEKA KRUHA žulik v muzejski črni kuhinji - delavnica

četrtek, 2. 4.

Kuhanje in lupljenje vrbovega šibja - prikaz/delavnica

sobota, 4. 4.

Kamnoseštvo Obdelava ložanskega kamna - prikaz/delavnica

četrtek, 9. 4.

Rogatko in njegove dejavnice - učno doživljajske in gibalne
igre kot interaktivne točke v muzeju

IZVAJALEC
Brigita Božičko

APRIL 2015

PRIKAZ / UČNA ali DOŽIVLJAJSKA DELAVNICA

IZVAJALEC

nedelja, 5. 4.

LONČARSTVO Izdelava skledice na vretenu - prikaz/delavnica

Rok Komel

nedelja, 12. 4.

PLETENJE IZ ROGOZA Pletenje na statvah, izdelava podstavka

Matija Fištrek

SLIKANJE NA STEKLO Poslikava steklenega obeska

Zinka Kobula
Kamenšek

PLETENJE IZ LIČJA Izdelava torbice ali podstavka iz ličja

Vida Antolinc

SLIKANJE NA STEKLO Poslikava steklenega obeska

Natalija Polajžer

PLETENJE IZ ŠIBJA Izdelava koška ali podstavka iz šibja

Zdenka Pulko

ROČNO TKANJE Tkanje zapestnice na tkalskem glavniku

Nataša Fištrek

Avguštin Fric
Branimir Hernavs

nedelja, 19. 4.

Irena Roškar
nedelja, 26. 4.

sobota, 11. 4.

Rože iz krep papirja - prikaz/učno doživljajska delavnica

četrtek, 16. 4.

Ročno kovanje - prikaz v muzejski kovačnici

sobota, 18. 4.

Čebelarska delavnica - čebelja družina,
izdelava sveče iz voska/učno doživljajska delavnica

četrtek, 23. 4.

Od trske do LED svetilke - skozi zgodovino razvoja svetil
- učno doživljajska delavnica
(UNESCO Mednarodno leto svetlobe 2015)

sobota, 25. 4.

Zeliščarska delavnica - REGRAT: zdravilni učinki in uporaba

četrtek, 30. 4.

Priprava in peka donačkogorske potice zavihanke - prikaz/
delavnica

NOVO!

Rozalija Roršek
Avguštin Fric
Slavko Pavlovič

Tomaž Oset

Simona Arzenšek
Brigita Božičko

Vabimo vas, da nas v delavnicah večkrat obiščete! V ta namen lahko izkoristite tudi ugodno
ceno letne vstopnice (10,00 €), ki omogoča čez celo leto prost vstop tako v muzej kot na
dvorec ter številne stalne in občasne razstave. Več informacij na tel.: 03/81 86 200.

Zavod za kulturo, turizem in
razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
T: 03 / 818 62 00
E: muzej.rogatec@siol.net
I: www.rogatec.si
I: elodn.rogatec.si

TIC Rogatec, Trg
M: 051 / 322 287
E: tic.rogatec@siol.net
Športna dvorana
T: 03 / 582 71 25
E: sportna.dvorana.rogatec@siol.net

Mesečni napovednik prireditev in dogodkov oblikuje in izdaja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
Podatke za objavo zbiramo do 20. v mesecu. Za spremembe v programu ne odgovarjamo.

