Priključite se nam v:
FOLKLORNI SKUPINI: dekleta in
fantje, žene in možje, pridite in se nam
priključite. Vsak četrtek od 17. do 19. ure v
prostorih Četrtne skupnosti Center Vodmat, Grablovičeva 28. Imamo odlično
učiteljico in harmonikaša. Povezuje nas
prijetno druženje in veselje do plesa.

Mestno društvo gluhih
Ljubljana

BOWLINGU: vsak torek od 16. do 18.
ure v BK 300 (Šiška - Dravlje).

BALINANJU: vsak torek od 16. do 18.
ure na igrišču Športnega društva invalid,
Malenškova ulica 1.

ŠAHU, TAROKU in RAZNIH IGER:
vsako sredo v društvu.

TELOVADBI ZA STAREJŠE:
vsak ponedeljek in četrtek od 9. do 10. ure
v športnem klubu Chagy na Vojkovi 58.

Prihaja pomlad, čas ljubezni,
veselja, radosti in sončnih dni.
Zvončki, narcise, tulipani že cveto
in nas veselo medse vabijo.
Privoščite si pomladno veselje vsi,
saj le enkrat se živi.
»avtor neznan«

Ne pozabite pogledati na oglasno desko društva, oz.
na spletno stran društva www.mdgl.si, kjer bo
objavljena tema in vsebina predavanj.
Pridružujemo si pravico pri spremebah terminov in
časa.
MDGL
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Mesečni napovednik dogodkov

Mesečni napovednik dogodkov

v sredo 12. marca ob 18. uri

v sredo, 26. marca ob 17. uri

v sredo, 02. april ob 17. uri

Predavanje o astronomiji ...
... Izvedeli bomo kako je Sončev sistem nastal in še
marsikaj zanimivega.
Nikolaj Vogel

Občni zbor ...
... v prostorih društva. Po zboru druženje ob
skromni pogostitvi.
Vabljeni!

Kuharski kotiček z Antoniom..
... kaj nam bo tokrat šarmantni italijan pripravil,
pridite in ugotovite sami...
Antonio Notaro

v sredo, 09. aprila ob 16. uri

v sredo, 19. marca ob 17.30 uri

Velikonočna delavnica...
... v prijetni družbi bomo okraševali velikonočna
jajca in izdelovali rože iz krep papirja.
Najlepšega pirha bomo nagradili.
Vabljeni!

... Predavanje na temo „Alexander Graham Bell“,
ameriški znanstvenik in izumitelj.
Nikolaj Vogel

v sredo, 19. marec ob 18.30 uri

v sredo, 16. aprila ob 17.30 uri

... Obeležitev dneva žena in materinskega dneva

Velika tombola ...
... pridite in preiskusite svojo srečo! Čakajo vas
zanimive nagrade in veliko zabave.

v petek, 28. marca ob 12. uri

v sredo, 23. aprila ob 17. uri

Ogled razstave...
... Tokrat si bomo ogledali zanimivo razstavo
fotografij s snemanja filma Nostalgija ruskega
režiserja Andreja Tarkovskega.

Delavnica MAKE UP...
... Vas številni pripomočki zmedejo, težko izberete
pravo barvo-odtenek???
Zakaj bi se mučili ;) pridite na delavnico!

Zainteresirane prosimo, da se za ogled prijavijo
v društvu.

... Strokovna ekskurzija v Istanbul...
Zbriamo prijave za majski izlet v Turčijo. Več
informacij o programu dobite v društvu...

Katarina Urbanija

v sreda, 30. april ob 18. uri
Predavanje „Zaposlitveni razgovor“
... Se znate najblje predstaviti na razgovoru, veste
kaj iščejo delodajalci in kaj radi slišijo???
Izvedeli bomo kako se pripraviti na zaposlitveni
razgovor.
Nina Kontestabile

