Marja Kraljič, Veliki brat, Foto klub Janez Puhar Kranj, 1. nagrada.

Galerija
ˇ
KOSOVA GRAŠCINA

Slovenske fotografinje
se predstavijo 2017

7. september 2017 ob 19. uri

ogodka

Odprto: torek-petek 10:00-12:00, 16:00-18:00

Vabimo vas na odprtje

tari

Po{tnina pla~ana pri
po{ti 4270 Jesenice

tel.: 04/583 20 61, www.gornjesavskimuzej.si

bienalne fotografske razstave
Vabimo vas na ogled razstave in umetniškega dogodka

V

abimo vas na ogled razstave in umetniškega dogodka

SPREVOD

SLOVENSKE FOTOGRAFINJE
SPREVOD
þlanov mednarodnega umetniškega kolektiva
mednarodnega umetniškega kolektiva
SE PREDSTAVIJO 2017.
ARTICULACION ARTISTICAþlanov
INTERNACIONAL
in slikarsko-glasbeno
instalacijo ARTISTICA INTERNACIONAL
ARTICULACION

ONAL

EJA.

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE

Odprto: torek-petek 10:00-12:00, 16:00-18:00

Cesta Franceta Pre{erna 45,
ponedeljki, sobote, nedelje, prazniki zaprto.
4270 Jesenice
ponedeljki, sobote, nedelje, prazniki
zaprto.
tel.: 04/583 20 61, www.gornjesavskimuzej.si

Pridružite se nam
7. septembra 2017 ob 19. uri
v galeriji Kosova graščina.

BARVNO DIRIGIRANJE MIRKA
MALLEJA.
in slikarsko-glasbeno
instalacijo

BARVNO
DIRIGIRANJE MIRKA MALLEJA.
Slavnostno dogodek
se bo zaþel
28. februarja 2013 ob 18. uri
v Kosovi graščini, nato pa se bo program nadaljeval
v Kolpernu
na Starise bo zaþel
Slavnostno
dogodek
Savi s sodelovanjem uþencev Glasbene šole
Jesenice.
28. februarja 2013 ob 18. uri

i ga
Razstava bo na ogled do 9. oktobra 2017.
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VSTOP PROST!

VSTOP PROST!

Razstava bo na ogled do 29. marca 2013.

