KIŠ v boju proti AIDSu
1.12 # dopoldan # avla GJV Idrija
Tradicionalno vas 1. decembra, na Svetovni dan boja proti
AIDSu, zasujemo s kondomi. Ne kar tako.
Z namenom.
Swenak Punk
2.12 # 22.00 # klub Swenak
Kuzlogradu se zopet obeta pristen punk žur.
Nastop skupin Trifor60 in Trdoživi.
Večer glasnih kitar, nabijanja bobnov, švica in piva!
Astronomski večer
3.12 # 20.00 # klub Swenak
»Vesolje se je rodilo z dramatičnim Velikim pokom. Počilo je
na ves glas in rodilo se je vesolje. In to je največja laž, kar ste
jih kdaj koli slišali.« So morda vesoljci že med nami? Malo za
šalo, malo zares – vsi odgovori pa čisto zares na
astronomskem večeru z Maticem Smrekarjem.
Swenak Đem Sešn
9.12 # 21.00 # klub Swenak
Družno igranje glasbenikov in vseh, ki se z glasbeniki radi
družijo!
Literarni večer: Aleš Čar in Tomaž Kosmač
16.12 # 20.00 # galerija nad mestno knjižnico Idrija
Po izjemnem odzivu na literarnem večeru z Goranom
Vojnovidem v goste vabimo »domačina«, Aleša Čarja in
Tomaža Kosmača. Oba sta v letošnjem novembru izdala nov
roman, Čar O znosnosti, Kosmač pa Varnost.
Tečaj peke slaščic
17.12 # 16.00-20.00 # Pokrita tržnica Idrija
Iz Pokrite tržnice v Idriji bo dišalo po slaščicah, ki jih boste pod
vodstvom Vesne Rupnik pekli udeleženci brezplačnega tečaja.
Prijave na: 040-739-422 (Žan) oz. zan.menart@gmail.com.
Dijaški žur
17.12 # 21.00 # klub Swenak
V klub Swenak vabljeni vsi dijaki in mladi po srcu. Nastopili
bodo Brezpoint band in Noordung, za plesno glasbo pa bosta
poskrbela DJ Chris C. in DJ Nikashy. Dobro vzdušje
zagotovljeno!
Filmski stik
23.12 # Filmsko gledališče Idrija
Tudi v decembru bo idrijsko filmsko gledališče oživelo.
Ogledali si boste lahko dve projekciji v okviru veselega
decembra.
Dobrodelna akcija
23.12 – 13.1 # pisarna Kluba idrijskih študentov
Decembra začenjamo z dobrodelno akcijo zbiranja igrač,
otroških oblačil in šolskih potrebščin, predvidoma za
sirotišnico Busoga children center v Ugandi.
Jazz Kvartet Nova
26.12 # 20.00 # Galerija nad mestno knjižnico Idrija
Koncert skupine Jazz Kvartet Nova! V več kot uro dolgem
nastopu boste lahko prisluhnili kvalitetnemu jazzu. Vstop za
člane Kluba idrijskih študentov je brezplačen, za ostale je
vstopnina 2 €. Vljudno vabljeni!

