OBVESTILA KTD DOBRNIČ ‐ september 2010
Spoštovane krajanke in krajani!
Po poletnem zatišju nam jesen prinaša tudi nekaj več dogodkov v Dobrniču v organizaciji KTD. V septembru se
nam bodo najprej predstavili naši »talenti«, nato pa bo v oktobru sledil še organiziran pohod po kraku evropske
pešpoti E7 ‐ Poti Mare Rupena, ki ga bo spremljala razstava likovnih del v Kulturnem domu Dobrnič. Novembra bo
sledil Letni koncert Ženskega pevskega zbora KTD Dobrnič.
Kot ste verjetno tudi sami opazili, letos nismo organizirali vaških iger. Razlogov za to je več, eden glavnih pa je, da
pri pripravi iger prostovoljno sodeluje le nekaj ljudi, ki so tudi sicer močno zaposleni, pa tudi igre so po nekaj letih
potrebne prevetritve in nekoliko drugačnega pristopa. Način obnašanja nekaterih ekip je bil v preteklih letih prav
tako neustrezen temeljnemu poslanstvu iger, ki je predvsem zabavno druženje. Razlogi za letošnjo pavzo so tudi
prostorski, saj se na dosedanjih prireditvenih prostorih izvajajo gradnje ter okleščen proračun za izvedbo
prireditev s strani občine Trebnje, sponzorstva pa ni prevzela niti KS Dobrnič. Upamo, da bodo zaradi letošnjega
premora igre drugo leto še bolj zanimive. Če imate kakšne predloge v zvezi z igrami, pa nam to lahko sporočite.

IZLOŽBA TALENTOV ‐ DOBRNIČ 2010
V nedeljo, 26.9.2010, bomo organizirali vsakoletno prireditev, ki smo jo letos poimenovali »IZLOŽBA TALENTOV ‐
DOBRNIČ 2010«. Vabimo torej vse krajane, ne glede na starost, da se na prireditvi predstavijo:
‐ s solističnim nastopom na kateremkoli inštrumentu,
‐ nastopom pevske ali glasbene skupine ali družine (ljudska pesem, zborovska pesem, popevka...),
‐ z recitacijo, pripovedovanjem šal, zgodb, prikazom vaše spretnosti, kratkim videom, likovnim delom ipd.
Vsak nastopajoči lahko pripravi dve glasbeni točki, skupen čas pa naj ne presega 5 minut, kar velja tudi za
recitacije, šale…Prireditev je prvenstveno namenjena »talentom« iz KS Dobrnič, Svetinja in Knežja vas.
Prijave za nastop zbiramo do vključno srede, 22.9.2010. Prijavite se lahko z izpolnjeno spodnjo prijavnico po
navadni pošti ali pa nam v prijavnici zahtevane podatke pošljite po elektronski pošti na ktddobrnic@gmail.com
Za nastopajoče bo organizirana generalka, ki bo predvidoma v soboto, 25.9.2010, ob 19h, udeležba na generalki je
za prijavljene obvezna. Če bodo finančna sredstva namenjena prireditvi dopuščala, bo vsak nastopajoči letos
brezplačno prejel majico z napisom prireditve, zato prosimo pri prijavi označite ustrezno velikost.
Dodatne informacije: www.dobrnic.si ali 070 255 798.

PRIJAVNICA ZA IZLOŽBO TALENTOV ‐ DOBRNIČ 2010
Ime in priimek: _________________________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________________________
Tel.: _______________________________ Mob.: ____________________________________
e‐pošta: ____________________________ Velikost majice: S M L XL XXL (obkrožite)
Vrsta nastopa: _________________________________________________________________
Naslov in avtor skladb/e ali točke: _________________________________________________
_________________________________________________
Izpolnjeno prijavnico pošljite po navadni pošti na naslov: KTD Dobrnič, Dobrnič 9, 8211 Dobrnič
ali pa zahtevane podatke pošljite po e‐pošti: ktddobrnic@gmail.com

