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9. Teden ljubiteljske kulture (TLK) med 2
                    

POZDRAV POLETJU,
S Tednom ljubiteljske kulture osveščamo in 
energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe in družbo.
umetnost. 

Oblikujte in prijavite svoj kulturni dogodek na 

POZOR Organizatorji nekomercialnih dogodkov prijavljenih na TLK, ste oproščeni plačila nadomestila za 
predvajanje glasbe (SAZAS in IPF)

1. 
Območno odprtje TLK v Kranju

 Nastop Komornega pevskega zbora Mysterium
 Kranjska premierna filma ZA PAVLA KNOBLA SKOVANO

Dokumentarno-igrani film, Slovenija, 2019, 56 minut.
Pavel Knobl (Orehek pri Postojni 24. 1. 1765, Tomaj 22. 10. 1830) je bil pesnik, prevajalec, skladatelj, 
orglar-cerkovnik in učitelj, ki je učil v več slovenskih mestih. Leta 1801, pet let pred Vodnikom, je v 
Kranju objavil samostojno tiskano pesniško zbirko Štiri pa
delu Pavla Knobla posvečen igrano
Kulturnega društva Cajt Postojna, tudi s sodelovanjem Zveze kulturnih društev Kranj.

 Kratek pogovor z Dr. Tanjo Žig
raziskovalka) in Dragano Čolić
Kranj) 
VABLJENI NA SLAVNOSTNI 

2. 
10. POZDRAV POLETJU, v soboto, 
gledališčem, na pokritem odru
 
Pozdrav poletju že 10. leto zapored 
Vsa društva vabimo k sodelovanju
gledališčem, kjer bo na voljo kvalitetno ozvočenje, da bodo lahko s 15
primerno prezentirana različna
 
Na panojih in stojnicah SEJMA NVO 
organizacij, promocijsko gradivo lahko oddate tudi na skupno stojnico ZKD Kranj.

 
PRIJAVNICA: 

       
 

: 11251786,    TRR: SI56 0433 1000 2939 603, Nova KBM

            

(TLK) med 20. in 29. majem, z razširjenim datum med 20. majem in 

OZDRAV POLETJU, 18.
S Tednom ljubiteljske kulture osveščamo in pod enotno podobo predstavljamo vse, ki svoj talent, čas in 
energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe in družbo. Letos posebej izpostavljamo filmsko 

Oblikujte in prijavite svoj kulturni dogodek na https://tlk.jskd.si/. 

Organizatorji nekomercialnih dogodkov prijavljenih na TLK, ste oproščeni plačila nadomestila za 
e (SAZAS in IPF) S prijavo dogodka sodelujete tudi v nagradni igri! 

u, v četrtek, 19. 5. 2022, ob 18.00, v dvorani Mestne knjižnice Kranj
Nastop Komornega pevskega zbora Mysterium, z dirigentom in pianistom Lovrom Frelihom 

filma ZA PAVLA KNOBLA SKOVANO 
igrani film, Slovenija, 2019, 56 minut. 

(Orehek pri Postojni 24. 1. 1765, Tomaj 22. 10. 1830) je bil pesnik, prevajalec, skladatelj, 
cerkovnik in učitelj, ki je učil v več slovenskih mestih. Leta 1801, pet let pred Vodnikom, je v 

Kranju objavil samostojno tiskano pesniško zbirko Štiri pare kratkočasnih Novih pesmi. Življenju in 
delu Pavla Knobla posvečen igrano-dokumentarni film Za Pavla Knobla skovano je nastal v produkciji 
Kulturnega društva Cajt Postojna, tudi s sodelovanjem Zveze kulturnih društev Kranj.

ogovor z Dr. Tanjo Žigon (zgodovinarka in doktorica literarnih ved, izredna profesorica in 
in Dragano Čolić (scenaristka in režiserka), moderatorka Mija Aleš

SLAVNOSTNI DOGODEK! 

v soboto, 18. 6. 2022, od 8.00 do 13.00 ure, na trgu pred Prešernovim 
gledališčem, na pokritem odru.  

. leto zapored združuje dve aktivnosti: kulturni spored in sejem
Vsa društva vabimo k sodelovanju, na pokritem odru med kranjsko cerkvijo in 

kvalitetno ozvočenje, da bodo lahko s 15-20 minutnim sporedom 
različna področja kulturnega ustvarjanja.  

SEJMA NVO bo prostor za promocijo kulturnih društev
organizacij, promocijsko gradivo lahko oddate tudi na skupno stojnico ZKD Kranj.

 
Predsednica: Mija Aleš 

Mobile: + 386 (0)31 685 548 
e-mail:  zkd.kranj@gmail.com  

 
www.zkd-kranj.eu 
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pod enotno podobo predstavljamo vse, ki svoj talent, čas in 

Letos posebej izpostavljamo filmsko 

Organizatorji nekomercialnih dogodkov prijavljenih na TLK, ste oproščeni plačila nadomestila za 
S prijavo dogodka sodelujete tudi v nagradni igri!   

, v dvorani Mestne knjižnice Kranj 
, z dirigentom in pianistom Lovrom Frelihom  

(Orehek pri Postojni 24. 1. 1765, Tomaj 22. 10. 1830) je bil pesnik, prevajalec, skladatelj, 
cerkovnik in učitelj, ki je učil v več slovenskih mestih. Leta 1801, pet let pred Vodnikom, je v 

re kratkočasnih Novih pesmi. Življenju in 
dokumentarni film Za Pavla Knobla skovano je nastal v produkciji 

Kulturnega društva Cajt Postojna, tudi s sodelovanjem Zveze kulturnih društev Kranj. 
(zgodovinarka in doktorica literarnih ved, izredna profesorica in 

Mija Aleš (predsednica ZKD 

, na trgu pred Prešernovim 

sejem nevladnih organizacij. 
, na pokritem odru med kranjsko cerkvijo in Prešernovim 

20 minutnim sporedom 

bo prostor za promocijo kulturnih društev in drugih nevladnih 
organizacij, promocijsko gradivo lahko oddate tudi na skupno stojnico ZKD Kranj. 
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10. POZDRAV POLETJU 
 
Skrajni rok za potrditev udeležbe je petek, 3. 6. 2022, na  zkd.kranj@gmail.com  
Informacije: 031 685 548 - Mija Aleš, Predsednica ZKD Kranj 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

PRIJAVNICA   
za sodelovanje na prireditvi POZDRAV POLETJU, 18. 6. 2022, od 8.00 do 13.00 ure 
 
Označi aktivnost:      

□ kulturni spored   □ udeležba na stojnici    □ udeležba na skupni ZKD stojnici 
 
 
Prijavitelj (društvo):  
 
Kontaktna oseba:________________________  

tel.: ___________________________________ 

e-naslov:_______________________________ 

število sodelujočih članov pri izvedbi sporeda:_________________ 

število sodelujočih članov na stojnici:________________________ 

Dejavnost s katero se bomo  predstavili:  
   
Napišite spored, ki ga boste izvajali in opis skupine ter mentorjev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


