
KDAJ?  Torek, 06.12.2016, ob 17. uri
KAJ?     Glasbeno-plesna Ledena pravljica in božični bazar
KDO?    Osnovna šola Ormož

Ko zagorele bodo praznične luči, v srcih prižgal se bo plamen 
radosti. Pričakovanje, veselje in smeh takrat bodo v naših očeh. 
Zadišali bodo praznični piškoti, ko naš bazar razkril se bo v vsej 
svoji lepoti. Obilo  plesa in petja smo pripravili za vas, da vsi 
skupaj še bolj občutimo ta čudoviti zimski čas. Pričakujemo vas 
odprtih rok in ne pozabite – pravljice še vedno živijo …

KDAJ?   Četrtek, 08.12.2016, ob 17. uri
KAJ?       Izdelava in postavitev lampijončkov, predstavitev 
                 mladih lokalnih ustvarjalcev ob stojnicah, 
                 glasbeni program mlade priznane saksofonistke.
KDO?      Ljudska univerza Ormož, enota Mladinski center
                 Ormož

Delavnica izdelave in postavitve lampijončkov, predstavitev 
mladih lokalnih ustvarjalcev ob stojnicah (unikatni leseni 
izdelki Nikolina Ustvarjata, modna oblačila in dodatki Modni 
atelje Andy, izdelki z unikatnimi poslikavami ANŽO ART, Center 
ponovne uporabe Ormož, domače dobrote Vesne Žerjav, 
predstavitev drona Denis Žuran) ter glasbeni program mlade 
priznane saksofonistke Nine Merkoci. KDAJ?  Torek, 13.12.2016, ob 17. uri

KAJ?      Izdelovanje angelčkov za božično drevo ter 
                brezplačni srečelov igrač ob zvokih glasbene
                skupine Gudalo iz OŠ Ormož
KDO?    Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, enota Ormož

Ob zvokih ljudskih inštrumentov glasbene skupine Gudalo 
iz OŠ Ormož se bo odvijal brezplačni srečelov, na katerem 
bodo podarjene igrače dobile nove lastnike. Na stojnici pa 
bo potekalo izdelovanje angelčkov za božično drevo.

KDAJ?   Četrtek, 15.12.2016, ob 17. uri
KAJ?        Ko pravljica oživi
KDO?     Gimnazija Ormož in Knjižnica Franca Ksavra 
                Meška Ormož

Dijaki in profesorji Gimnazije Ormož vam bodo pričarali 
pravljično - glasbeno predstavo, Knjižnica F. K. Meška Ormož pa 
vizualno podkrepljeno pripovedovanje ukrajinske ljudske 
pravljice Rokavička. Na Bazarju v izvedbi Gimnazije Ormož boste 
lahko našli primerna darila za svoje bližnje ali na ustvarjalni 
delavnici, prilagojeni vremenskim razmeram, sami izdelali kaj 
lepega. Ob koncu pričakujemo obisk škrata, ki bo otroke popeljal 
v knjižnico.

KDAJ?    Sobota, 17.12.2016, od 10. ure
KAJ?       KOŠ-eva božična tržnica
KDO?      Klub ormoških študentov

KOŠ božična tržnica je že tradicionalna tržnica, ki v 
Zpredbožičnem času poteka na ormoškem trgu z 
namenom, da ormoško jedro popestri in zapolni s sto-
jnicami, na katerih se predstavijo različni rokodelci in 
društva. Organizirajo ormoški študenti, ki na tej stojnici 
predstavijo svoje delovanje skozi leto in načrte za pri-
hodnost. Obiskovalcem tako ponudijo toplo kuhano 
vino in bograč, ki se najbolj priležeta v hladnih zimskih 
dneh. Dogajanje popestrijo z izborom različnih 
božičnih melodij, da še bolj izpopolnijo dogajanje in 
pričarajo božično vzdušje. 

KDAJ?  Torek, 20.12.2016, ob 17. uri
KAJ?      Koledniki 2016
KDO?    JSKD OI Ormož in
                   OŠ Stanka  Vraza Ormož

Prepevanje prazničnih pesmi, ki se bo zaključilo z druženjem 
ob toplem napitku. Dogodek po izpeljan v sodelovanju z 
Ljudsko univerzo Ormož, enota Mladinski center Ormož.

KAJ?     Spremljevalni program

Stojnice z rokodelskimi izdelki in s toplimi napitki.

KDAJ?   Četrtek, 22.12.2016, ob 17. uri
KAJ?      Lutkovna predstava V beli deželi in prihod 
                Božička
KDO?     Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož

Lutkarji Vrtca Ormož bodo izvedli predstavo V beli 
deželi, po koncu katere nestrpno pričakujejo prihod 
Božička. Na stojnici bodo ponudili praznične domače 
piškote.

KDAJ?  Torek, 27.12.2016, ob 17. uri
KAJ?     Ognjena pravljica LUČKA V TEMNI DEŽELI 
KDO?   Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož

Lučka v temni deželi je ognjena pravljica, v kateri drobna Lucija 
išče luč v temnem gozdu, a jo na koncu najde čisto drugje, kot je 
pričakovala. Ognjena predstava bo izvedena pod okriljem 
žonglerske skupine Čupakabra. Predstava traja približno 30 minut. 
.

KDAJ?     Sobota, 31.12.2016, od 22. ure
KAJ?         Silvestrovanje na prostem z ansamblom Prepih
KDO?            Občina Ormož

Občina Ormož vas vabi na silvestrovanje na prostem, začetek 
ob 22. uri z ansamblom PREPIH in ognjemetom ob 24.uri. 
Hkrati obvešča vse občanke in občane, da bosta zaradi izvedbe 
prireditve vzpostavljena zapora ceste in urejen obvoz, zato prosi, 
da upoštevate prometno signalizacijo glede obvoza in uporabite 
parkirne površine izven zapore.
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