
На знак солідарності з жертвами війни, прагнучи полегшити соціальну інтеграцію,  

Культурний центр Травно надає можливість взяти участь у всіх програмах закладу 

особам, які шукають або вже здобули статус міжнародного захисту. 

 

Надаємо можливість обирати вистави для дітей або дорослих, музичні концерти, 

виставки, кінопрограми, семінари та програми "Центру традиційної культурної 

спадщини". Участь в програмах є  можливою за попередньою інформацією на 

електронну пошту kuc@kuctravno.hr або на номер телефону 01/6601-626. Для 

забезпечення достатньої кількості місць для відвідувачив, про плановану участь ласкаво 

просимо  повідомити нас заздалегідь. 

 

Вистави для дітей  (звертайтеся до Любиці Сутурович): 

- 24.4. об 11.00, Реготушка та  Буркотун 

Виконує Театральна трупа Приятель, для дітей віком  6 + 

 

Вистави для дорослих (звертайтеся до Любиці Сутурович): 

- 9.4.  о 19:30, Ритина школа  

Виконує: Театр Планета Арт 

Концерти (звертайтесь до Ведрани Прлендер): 

- 11.4. о 20:00, Вечір Євангелія – на честь Махалії Джексон 

Виконує: Івана Галіч та гурт 

- 24.04. o 20:00,  Прелюдії та фуги           

Виконує: класичний дует FLAM-A DUO   

 

Виставки (звертайтесь до Ведрани Прлендер): 

- 30.3. - 4.5., Фестиваль образотворчого мистецтва  FLU-inFLUence, виставка 

кількох художників 

- Майстерні (відповідальна особа Горан Марковчич): 

- Драматична майстерня Мамонтята для дошкільного віку: понеділок з 17.30 до 

18.15 

- Драматична майстерня, група В3 для шкільного віку: понеділок з 18.20 до 19.20 

- Художньо-творча майстерня для дітей молодшого шкільного віку: вівторок з 

18.00 до 19.00 

- Майстерня коміксів для дітей шкільного віку: вівторок з 19.05 до 20.35 

- Танцювальна майстерня для дітей дошкільного віку: вівторок з 17:45 до 18:45. 

- Драматична майстерня, група В1 для дітей шкільного віку: середа з 18.45 до 20.15 

- Музична майстерня, гітара, група B1: середа з 18.00 до 19.30 



- (тільки шкільний вік, від 10+) 

- Художня майстерня для дітей дошкільного віку: четвер з 18.00 до 19.00 

- Драматичний гурток В2 для дітей шкільного віку: четвер з 18.45 до 20.15 

- Музична майстерня, гітара, група А1: четвер з 18.00 до 19.30 (виключно шкільний 

вік, від 10+) 

- Музична майстерня, гітара, група V : четвер з 19.35 до 21.05, (виключно 

шкільний вік, від 10+) 

- Музична майстерня, гітара, група ІІ: п’ятниця з 18.30 до 20.00, (виключно 

шкільний вік, від 10+) 

 

ПРОГРАМА ФІЛІЇ - ЦЕНТР ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Майстерні (звертайтесь до Дори Палайса): 

Хорватська етнографічна скарбниця.  

Майстерня традиційних текстильних навичок - Пучишча (острів Брач), 26.7.-4.8.2022 р., 

підходить для дітей 10+ та дорослих. Можлива безкоштовна участь кількох учасників з 

базовими знаннями традиційних текстильних навичок. 

 

 


