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Plan i program djela kulture Općine Lovran, za provedbu u izložbenom prostoru galerije
Laurus / 2017. god.
Red. br.,
NAZIV I OPIS PROGRAMA
izložaba /
2017.god.:
1.Siječanj/ veljača -Izložba: Slika, fotografija i predmeta na temu 100 godina – jedno
stoljeće Karneval u Lovranu u terminu od 17. siječnja do 22. veljače
2017. god.
-Radionica: Predavanja o povijesti te prikazivanje filma o karnevalu
u Lovranu
-Koncert:
-Ostalo: Izvješće o prikupljenim fotografijama i sredstvima za izradu
2.Ožujak

3.Travanj

4. Svibanj

5.Lipanj / Srpanj

Foto monografije „LOVRANSKI KARNEVAL“
-Izložba: Umjetnik Ivo Kajzer, postaviti će samostalnu izložbu u
terminu od 04. do 30. ožujka 2017. god.
-Radionica:
-Koncert:
-Ostalo:
-Izložba: Izložba umjetnika iz Bleiburga u terminu od 01. do 30.
travnja 2017. god.,( Rudi Benetika)
Otvaranje izložbe: petak, 7 ili subota, 8. travnja 2017. god.,(čeka se
potvrda)
-Radionica:
-Koncert:
-Ostalo:
-Izložba: Samostalan izložba Vladimira Provčia, postaviti će se u
terminu od 01. d0 30 svibnja 2017. god. ,(KUD Rusina i Ukrajinaca –
RUŠNJAK)
-Radionica: Likovna radionica - slobodan ulaz
-Koncert:

-Izložba: Umjetnici iz XVII okruga Budimpešta,(pobratimljen sa
Općinom Lovran) u suradnji sa gosp. Primožićem u terminu od
07.lipnja do 10 . srpnja 2017. god.
Otvaranje izložbe u petak , 09. lipnja 2017. u 19,00 sati.
-Koncert: Klasične glazbe,(čeka se potvrda izvođača)
-Ostalo:
6.Srpanj/ Kolovoz -Izložba: Zlatko Kirinc, izložba slika od 11. srpnja do 06. kolovoza
2017. godine
-Radionica:
-Koncert:
-Ostalo:
7.Kolovo / Rujan -Izložba: Slikar ,Silvano Zorzenon i Dijana Kovačević, postaviti će
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zajedničku izložbu u terminu od 11. kolovoza do 25. rujna 2017. god.
-Radionica:
-Koncert: Klasične glazbe,(čeka se potvrda izvođača)
-Ostalo:
8. Rujan/Listopad

9.Studeni

10.Prosinac

-Izložba:*Slika i crteža DND – ogranak Lovran, postavlja se
od 10. do 31 listopada 2017. god. (Marunada)
-Radionica: Po odabiru DND –ogranak Lovran, dječje pričaonice i
igraonice
-Koncert:
-Ostalo:
-Izložba: Slikarice, Diana Štimac – Mošćenička Draga, od 01. 11. do
30.11. 2017. god.
-Radionica:
-Koncert:
-Ostalo:

-Izložba: Replike arhitektonskih elemenata iz fundusa galerije Laurus,
u terminu od 01. prosinca 2017. god do 15. siječnja 2018 god.
-Radionica:
-Koncert: Harmonika – slobodan ulaz
-Ostalo:
NAPOMENA:
Iz popisa u tabeli vidljivo je da se u promatranoj 2017. godini planira,
odnosno da je već ugovoreno 10 izložbi. Sve izložbe koje se
postavljaju u galeriji Laurus, imaju šire javno značenje te imaju
slobodan ulaz jer se istima zadovoljava dio programa kulture Općine
Lovran. Postavljene izložbe u galeriji Laurus, ujedno su platforma za
mjesečnu nadogradnju s drugim komplementarnim programima i
događanjima,(radionice, stručna predavanja, razne promocije,
književne večeri i dr.).Također, tijekom 2017. godine u galeriji Laurus
planirana su 2 Klasična koncerta sa slobodnim ulazom. Za preostali
slobodni termina za postavu izložbe svaka je ideja dobrodošla ali pod
uvjetom da se ista može na siguran način organizirati u prostoru
galerije Laurusa i da je u okviru programa kulture i trenutnog
godišnjeg budžeta. Svi prijedlozi dostavljaju se u pisanoj formi jer su
isti ukoliko se prihvate podloga za sklapanje Sporazuma o korištenju
izložbenog prostora galerije Laurus i sastavljanje godišnjeg izvješća o
korištenju namjenskih sredstava i korištenje izložbenog prostora
Laurusa za potrebu provođenja dijela programa kulture Općine
Lovran.
STUBICA d.o.o. – Galerija Laurus
Direktor, Branko Stošić
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