
           RAZPIS 
LIKOVNA KOLONIJA – KULTURNEGA DRUŠTVA ANTON KREMPL 

Sobota, 18. APRIL 2020  
  
Spoštovani likovni ustvarjalci, vabimo vas na likovno kolonijo! 
 
Ob  letošnjem posebnem  jubilejnem  letu, ko se spominjamo 230. letnice 
rojstva pisatelja, pesnika, narodnega buditelja, duhovnika in domoljuba.  
 
SODELOJOČI: 
 
Kulturno društvo razpisuje likovno kolonijo za likovne sekcije v občini 
Ljutomer, ki delujejo v okviru društev, zavodov in Gimnazije Franca 
Miklošiča Ljutomer. K razpisu so povabljene likovne sekcije tudi iz 
sosednjih občin: Razkrižje, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Sveti Jurij ob 
Ščavnici, Sveti Tomaž  in Gornja Radgona,  saj je Krempl  prihajal iz te 
občine.  
Sodelujejo lahko ljubiteljski likovniki in akademski slikarji.  Iz vsake 
sekcije se lahko prijavita dva člana.    
 
Likovna kolonija se bo odvijala v soboto, 18. aprila. 
 
Zbiranje od 9.30 do 10.00 ure v Moravcih v Slovenskih goricah, pri 
Gostišču na vasi Žinko.    
 
Naslov kolonije  je »Pogled skozi okno«. 
 
TEMA: Ko se pogovarjamo o  kulturni in naravni dediščini našega  kraja, 
imamo v mislih naravne in kulturne dobrine podedovane iz preteklosti, 
ki smo jih kot skupnost ali posameznik prejeli in jih želimo ohraniti in na 
tak način spodbuditi in predati te dobrine bodisi domačinom bodisi  
turistom. Z željo po ustvarjanju in druženju želimo promovirati naš kraj, 
naše društvo in občino.  
       
MATERIAL: društvo bo za posameznika pripravilo 2 slikarski platni. 
  
PREHRANA: organizator bo za vse ustvarjalce zagotovil vodo, sadje in  
prleško malico. Za vse udeležence bo po oddaji likovnih del organizirano 
kosilo.  
ODDAJA LIKOVNIH DEL: udeleženci bodo likovna dela oddali v 
Grossmanovo sobo. Sledi skupno popoldansko  kosilo in nato odprtje 
skupne razstave. Ob odprtju skupne razstave bo krajši kulturni program. 



Udeleženci kolonije bodo naprošeni, da 1. delo poklonijo Kulturnemu 
društvu  v trajno last. 
PODELITEV PRIZNANJ ZA SODELOVANJE: Vsi udeleženci bodo prejeli 
priznanje in zahvalo za sodelovanje.  Podeljena bodo tudi priložnostna 
darila. 
  
PRIJAVE:  rok za prijavo je  PETEK, 6. marec 2020, prijavnico 
pošljete  na e- naslov liljana.persak@siol.net 
 
DODATNE INFORMACIJE:  Za vsa dodatna pojasnila nas lahko pokličete 
na 031 731 254 ter na e-naslov liljana.persak@siol.net 
 
 
 
 
                                                                            Liljana  Peršak, predsednica 
                                                                            Kulturnega društva  
 


