Prispevki

TURIZEM

RAZVEDRILO

TV & FILMI

KINO SPORED

Novice

Razvedrilo

IZ SVETA ZNANIH

TV Spored

PRISPEVKI

Avtomobilizem

Humor

Recepti

Vreme

NOVICE

NOVICE:

Avtomobilizem
Črna kronika
Estetika in zdravje
Estrada

1 4 NO V EM BER, 2 0 1 4 , KUL T URA

Evropska unija

V Kibla Portalu Prihodnost zre v preteklost
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Trendi
Ture Avanture
Zabava

Imate dovolj očal?
Odpravite dioptrijo z lasersko
korekcijo vida v kliniki Bilic Vision.

Itak Cifra
Izberi eno številko, ki jo kličeš
50 % ceneje.

V Kibla Portalu v Mariboru bodo danes ob prisotnosti ministrice za kulturo Julijane Bizjak
Mlakar odprli mednarodno skupinsko razstavo angažirane vizualne umetnosti Mundus
vadit retro ali Prihodnost zre v preteklost. Dela 37 umetnikov odpirajo in rekontekstualizirajo
spomin in zgodovino, na katerih utemeljujemo sedanjost in prihodnost.
Več... >>

V Stični 15. festival glasbe, gledališča in likovne umetnosti
NSK zavrača osnutek interventnega zakona
Sporočilo uredništvom - intervju z madžarskim režiserjem

Zanimivosti
Zdravje

open in browser PRO version

Sorodne novice:

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Zdravje

Internet že za 9,9 €?

Življenski stil

Toliko neomejenega interneta,
kot ga potrebujete.
www.telekom.si
Brezplačno preizkusite
aplikacijo Poslovni adresar, ki
prihrani vaš čas.
www.telekom.si
Imate dovolj očal?
Odpravite dioptrijo z lasersko korekcijo vida v
kliniki Bilic Vision.
Že za 645 eur na oko.
ADpartner

Povezane novice

Komentiraj novico
Ime:

Vaš komentar:

Sporočilo uredništvom - intervju z madžarskim režiserjem
Belo Tarrom
S podelitvijo Čufarjevih plaket zaključek 27. Čufarjevih dni
Vlada sprejela pozitivno stališče do treh evropskih
dokumentov na področju kulture
Vlada soglaša z imenovanjem Marka Pogačnika za
Unescovega umetnika za mir
Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic novi spletni portal
dobreknjige.si
V CD plesna predstava na temo virtualnega sveta
V SMG premiera predstave Svetlane Makarovič Show
strahov
Sviz na kongresu napovedal boj proti novim varčevalnim
ukrepom v šolstvu
Pri Cankarjevi založbi knjiga o baročnih biserih v Sloveniji
Maja Haderlap dobitnica literarne nagrade Mira 2014
V Škofji Loki slikarstvo Andreja Jemca prek fotografij
Tihomirja Pinterja
V Mestni galeriji Ljubljana razstava Raztezanje kiparskih
skulptur
Laibach na turneji po Sloveniji: Napravimo to deželo spet
sproščeno!
Slovenske splošne knjižnice svoj dan letos namenile
povezovanju
Ob svetovnem dnevu filozofije opozorilo na pomembnost
kritičnega mišljenja
V Cankarjevem domu pesniški nastop velikega pesnika
Cardenala
V Ljubljani izobraževalno središče za staro tiskarsko
tehniko
Rolf de Heer za STA: Najpomembneje je uživati v procesu
ustvarjanja filma

Prepišite varnostno kodo iz zgornje slike:

Potrdi

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Pridrûujemo si pravico do delnega ali popolnega izbrisa komentarja, Ëe
bo le ta nestrpen, diskriminatoren ali ûaljiv. Ob vsakem vpisu komentarja
se shrani
tudi vaš IP naslov,
vendar
ne bo javno
prikazan. zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti,
Spletno mesto
eRevija.com
uporablja
piškotke
z namenom

ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih >>
Dovoli
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