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Razstavo bomo odprli v četrtek, 15. oktobra, ob 19. uri.

Ogled razstave je možen od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa po
predhodnem dogovoru z receptorji (01 475 11 01).
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Kulturno umetniško društvo KRKA

Na ogled bo do 18. novembra.
Vas in Vaše prijatelje toplo vabimo,
da se nam pridružite.
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