
RAZSTAVA SLIKARSKIH IN 
FOTOGRAFSKIH DEL 

 

28. EX-TEMPORE 
TRBOVLJE 2014 

 

ODPRTJE RAZSTAVE 
IN PODELITEV NAGRAD 
NA FESTIVALU DOMFRCA 

v soboto, 28. junija 2014 

ob 18.00 uri 

Kipe, Trbovlje 

 

RAZSTAVA BO NA OGLED 
V STARI GALERIJI 

DELAVSKEGA DOMA TRBOVLJE 

od 29.06. do 19.07. 2014 

vsak dan od 18. do 20. ure 

 

 

 

Društvo revirskih likovnikov 
RELIK Trbovlje  

Trg Svobode 11A 
1420 Trbovlje 

 

 

Informacije:  

041-798-387 

info@relik.si 

www.relik.si 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

XXVIII. 

EX-TEMPORE 

TRBOVLJE  2014 

 

 

            

 

od 21. do 28. junija 2014 

 



XXVIII. EX-TEMPORE 
TRBOVLJE  2014 

VABILO 

Društvo revirskih likovnikov RELIK 
Trbovlje prireja 28. EX-TEMPORE 
TRBOVLJE, od 21.06. do 28.6.2014. 

Odprtje razstave in podelitev nagrad 
bo v soboto 28. junija 2014 ob 18.00 uri 
na Kipah, v Trbovljah. 

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje 
v sodelovanju s številnimi zasavskim 
društvi in organizacijami pripravlja 
povezovalno družabni dogodek 
Domferca 2014. Namen dogodka je 
združiti lokalno skupnost vseh treh 
zasavskih občin in na enem mestu 
organizirati raznovrstne aktivnosti z 
različnih področij. Društvo revirskih 
likovnikov z organizacijo Ex-Tempore 
Trbovlje sodeluje na festivalu, zato 
bosta izbor del in otvoritev razstave 
potekala med samim festivalom. Pred 
večernimi koncerti pa bodo 
razstavljena dela prestavljena v staro 
galerijo Delavskega doma Trbovlje. 

TEME: 

� Rudarjenje 

� Zasavska krajina 

� Prosta tema 

PRAVILNIK 

1. Rok prijave: najkasneje do 
27.06.2014 z  izpolnjeno priloženo 
prijavnico na naš naslov (ali 
osebno ob žigosanju podlog). 

2. Program: 

� Žigosanje podlog: 

- Sobota, 21.06., od 10. do 14. ure 
(društveni prostori RELIKa, Trg 
Svobode 11a, Trbovlje) 

- Petek, 27.06., od 10. do 16. ure 
(na festivalu Domfrca, Kipe 
Trbovlje) 

� Oddaja likovnih del: 

- Sobote 28.06., od 08. do 10. ure 

� Izbor žirije: 

- Sobota 28.06., ob 12.00 

� Odprtje razstave: 

- Sobota 28.06., ob 18. uri (na 
festivalu Domfrca, Kipe Trbovlje) 

3. Vsak udeleženec sme žigosati dve 
podlogi. Odda samo eno  likovno 
delo, ki mora biti opremljeno za 
razstavo. Žigosanje podlog in 
oddaja del bo v prostorih društva 
RELIK in na samem festivalu 
Domfrca (glej program).  

4. Tehnika: poljubna, velikost: od 
40x50 cm do 70x100 cm. 

5. Fotografije: udeleženci lahko za 
izbor (namesto slik) oddajo tudi 
fotografijo nastalo med 21. in 
28.06.2014. Žigosanje fotografij ni 
potrebno. Fotografije morajo biti 
opremljene za razstavo, vendar NE 
pod steklom! Mere fotografij so 
lahko od 20x30 cm do 70x100 cm. 

6. Prijavnina: prijavnina znaša 15,00€, 
ki jo plačate ob prijavi oz. 
žigosanju podloge (cena vključuje 
stroške organizacije prireditve ter 
hrane in pijače za udeležence). 

7. Likovno delo mora biti na hrbtni 
strani opremljeno z naslednjimi 
podatki: ime in priimek avtorja, 
njegov naslov, telefonsko številko, 
naslov dela in prodajno ceno. 
Avtorji nagrajenih del so dolžni 
odstopiti svoja dela organizatorju, 
ne glede na postavljeno vrednost. 

8. Vsa oddana likovna dela lahko 
udeleženci prevzamejo v 30. dneh 
po končani razstavi vsak  
ponedeljek od 18.00 do 19.30 ure 
v društvenih prostorih RELIKa (Trg 
svobode 11a, Trbovlje). 

Tri najboljša likovna dela bodo 
denarno nagrajena. Predvideni  
bruto denarni sklad za nagrade 
znaša  700,00  € (1. mesto 300 €, 2. 
mesto 250 € in 3. mesto 150 €). 


