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1 Nova znižanja v Hervisu

Več kot 20.000 parov obutve do -50 %. Brez izjeme. Preverite. hervis.si

2 Zobje/Zobje+

Zavarovanje Zobje+ krije stroške samoplačniških zobozdr. storitev preventive in protetik
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Denar ne bo vec problem za vsakogar, ki bo zraven tebe imel to. Poglej! mightiez-tech-o
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Časa ne moremo
zavrteti nazaj, lahko pa enostavno obnovimo vitalnost in čvrstost naše
 Manj, kot minuto za branje
Všeč mi je 0
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»Sladka Istra« je največja tovrstna prireditev v
Sloveniji, strokovno pomembnejši del festivala pa so
trije sladki natečaji. Del prireditve Sladka Istra je
tudi že tradicionalni Ex tempore, ki se odvija zadnji
vikend v septembru na ulicah našega največjega
pristaniškega mesta v Kopru. Slikanja na prostem
so se udeležile tri mlajše predstavnice Likovnega
društva Mengeš Martina Kozamernik, Špela Magister
in Emanuela Rodica.

Na spletni strani uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo in
zagotavljamo kakovost vsebin. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
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Bilo je sončno, morsko vzdušje z malo burje, živahno
dogajanje na vseh ulicah mesta je privabljalo množice.
Marsikoga je sladki del malo zapeljal v pregrehe … Na platnih
so pa kljub temu nastajale umetnine. Martina Kozamernik
je se je lotila slikanja jadrnic, Špela Magister je »Divjo
modrino« prelila na platno, Emanuela Rodica pa je
upodobila »Morskega konjička«.
Avtor: Binca Lomšek; Foto: Likovno društvo Mengeš
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