NOVIČNIK TIC Gornja Radgona

1. stran od 3

OBVESTILO ZA JAVNOST
Skladno z državnimi uredbami in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje
zaradi izrednih razmer do nadaljnjega odpovedujemo vse prireditve v prostorih s
katerimi upravlja javni zavod Kultprotur (Dom kulture, Mladinski center, muzej Špital
in grad Negova). Vsi ti prostori so do preklica tudi zaprti za javnost.
ČAS ČAKANJA LAHKO ŠE POSEBEJ IZKORISTIMO
ZA ŠIRJENJE SVOJIH OBZORIJ IN ZNANJA
TUDI S SPODAJ PREDLAGANIMI VSEBINAMI IN NAMIGI:

SLOVENSKO STALNO
GLEDALIŠČE
SEDAJ S PREDSTAVAMI PRI VAS
DOMA

Tudi Slovensko stalno gledališče iz
Trsta vsaj na razdaljo ohranja stike s
svojimi gledalci. Tako bo ubralo nov
način “uprizarjanja” z aprilskim
sporedom tedenskih objav lastnih
uprizoritev. Gledališče “na domu” bo
priložnost za ogled predstav iz
letošnje, prejšnje in preteklih sezon,
.vsako nedeljo ob 18.00 na
facebook strani Slovenskega
stalnega gledališča.

S copati lahko gremo na socilanih omrežjih tudi v:
Gledališče Glej
Lutkovno gledališče Ljubljana
Lutkovno gledališče Maribor

NAŠA NARAVNA DEDIŠČINA
Zanimivo predstavitev delčka bogate
domače naravne dediščine najdete
v televizijskem prispevku iz leta 1967 .

PRISLUHNITE ŠPITALU
Obogatite svoj čas in prisluhnite
bogastvu dediščine, kot jo muzej
Špital predstavlja v audio vodniku.
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ZGODBE SKRIVNOSTNIH
NEGOVSKIH ČELAD

Zakaj Negovske? Zakaj skrivnostne?
Je bil Harigast kdo drug? Kaj vse je
že dognala stroka, in kaj še ostaja
nepojasnjeno. Vabljeni k brskanju po
spletu na temo Negovske čelade.

ODPRJE SEZONE 2020 NA GRADU NEGOVA in z njim povezane prireditve
so odložene na čas po prenehanju izrednih razmer.
Več na GRAD NEGOVA 2020.

VAŠA KNJIŽNICA NA SPLETU
V času izrednih razmer knjižnice
omogočajo članom izposojo e-knjig
preko portala BIBLOS vsak dan 24
ur.
Bližnjico do navodil in e-knjig najdete
v JZ Knjižnica Gornja Radgona.

ODKRIVAJMO S KLOPOTCEM
Z mobilno aplikacijo Klopotec, ki so
jo razvili v okviru projekta Glamur,
lahko odkrijete lokalne ponudnike
hrane, vina ter drugih izdelkov v vaši
neposredni bližini na območju LAS
Prlekija in LAS Ovtar Slovenskih
goric.

SPLETNI PORTALI PONUDNIKOV
LOKALNE HRANE
Na voljo je več spletnih portalov, ki
so namenjeni tako potrošnikom kot
tudi ponudnikom lokalne, sveže,
pristne domače hrane.
Več uporabnih informacij najdete na
povezavi DOMAČE.

PA ŠE DOBRA MISEL
ZELIŠČARKE APOLONIJE
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Vesel človek je kot sonce: koder
hodi, sveti.
(ljudski pregovor)

SLEDITE NAM NA NAŠIH SOCIALNIH OMREŽJIH ALI PA
OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN

Facebook

Instagram

Website
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