Dani općine Brdovec 2016.
i blagdan Svetog Vida, zaštitnika Župe Brdovec
PROGRAM: 27.05. - 19.06.2016.
27. svibnja
2016. uBRDOVEC
17,00 sati 2016.
DANI
OPĆINE
Stara škola Šenkovec, u organizaciji Udruge Ivana Perkovca;
otkrivanje poprsja Baltazara Adama Krčelića.

13. lipnja 2016. u 18,00 sati
Muzej Brdovec - otvorenje izložbe:
“Brdovec na starim fotograﬁjama“
14. lipnja 2016. u 18,00 sati

31. svibnja 2016. u 18,00 sati
Kino dvorana u Brdovcu, u organizaciji Muzeja Brdovec.
Tribina posvećena Vladimiru Malekoviću.

3.-5. lipnja 2016. od 19,30 sati
Turnir momčadi mjesnih odbora u Harmici.

Muzej Brdovec; Promocija publikacije „Tekstilno rukotvorstvo i
narodne nošnje brdovečkog kraja“ etnologinje Nerine Eckhel i
živa izložba narodnih nošnji.
19,00 sati: nastup KUD-ova Mihovil Krušlin i Januševec
15. lipnja 2016. u 19,00 sati
Župna crkva u Javorju – sveta misa povodom blagdana Sv.
Vida, zaštitnika Župe.

8. lipnja 2016. u 18,00 sati
17. lipnja 2016. u 10,00 sati

OŠ Pavao Belas, Brdovec - predstavljanje Zbornika uradaka djece
osnovnih i područnih škola te vrtića općine Brdovec s temom:
„Kaj bum dilau kad bum zrasau”, odnosno “Što ću raditi kad narastem.“
(organizator Povjerenstvo za kulturu Općine Brdovec).

Polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim
hrvatskim braniteljima.

9. lipnja 2016. u 16,00 sati

Kino-dvorana Brdovec - svečana sjednica Općinskog vijeća
Općine Brdovec.

17. lipnja 2016. u 13,00 sati

Završna svečanost DV Maslačak – PO Brdovec – kino-dvorana

10. lipnja 2016. u 19,00 sati
Stara škola Šenkovec, u organizaciji Udruge Ivana Perkovca;
Otvorenje izložbe najvećeg slikara Gradišćanskih Hrvata iz Mađarske
Lajoša Brigovića. Nastupi tamburaškog sastava „Židanci", tamburaške
i pjevačke skupine KUD-a Mihovila Krušlina i poetski recitali.

10.-11. lipnja 2016. od 18,00 sati
Turnir veteranskih momčadi mjesnih odbora u Ključu.

11. lipnja 2016. u 10,00 sati
Kod kapele Svetog Križa u Drenju Brdovečkom - polaganje vijenca
na spomen obilježje Josipu Cerinskom Gramčeku,
povodom obilježavanja njegovog dana rođenja
uz prigodan program Udruge Drinčani i Muzeja Brdovec.

18. lipnja 2016. u 13,00 sati
Javorje - prostor Sajmišta, kraj župne crkve:
13,00 sati - natjecanje ekipa mjesnih odbora i gostiju u
pripremanju kotlovine.
15,30 sati - ocjenjivanje pripremljene kotlovine uz zabavni
program.
17,00 sati - kulturno-umjetnički program u organizaciji
KUD-a Januševec
– „Dan folklora JANUŠEVEC- 2016.“.
20,00 sati - nastup mažoretkinja P.U. Ritmokracija.
20,15 sati - dodjela nagrada po natječaju za najljepše
uređen mjesni odbor.
20,30 do
01,00 sat - zabavni program u velikom šatoru uz nastup
Mladena Grdovića i Siniše Žuneca

11. lipnja 2016. u 11,00 sati
Muzej Brdovec; Obiteljska likovna radionica posvećena djelu Josipa
Cerinskog (Organizacija: Muzej Brdovec, Udruga Drinčani, Udruga
Vladimir Maleković). Od 11,00-13,00 sati: besplatan razgled stalnog
postava Muzeja Brdovec

19. lipnja 2016. u 10,00 sati
Biciklijada općine Brdovec - start u Javorju (odmor u Harmici),
a završava u Lovačkom domu „Srnjak “ u Prudnicama, uz
veliku feštu za sve sudionike uz jelo i piće po popularnim
cijenama, uz nastup muzičkog sastava i različita natjecanja.

