
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

21. 8.–30. 8. 2020

Grajski park // 21.00

faušdur 

28. 8. 2020 // petek

Grajski park // 20.00

Igor Bezget Generations 
feat. Urška Gajšt

27. 8. 2020 // četrtek

Grajski park // 20.00
DITKA

29. 8. 2020 // sobota

DNEVI 2020
RAVENSKI

Priporočila

Obiskovalce prireditev Ravenski dnevi prosimo, da vzamejo masko na prireditve s seboj.
Vljudno naprošamo tudi vse osebe, ki kažejo znake obolelosti, da se prireditev ne udeležujejo.

Obiskovalce naprošamo, da si pogosto umivajo ali razkužujejo roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 % 
alkohola), naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene, ter da 

upoštevajo higieno kihanja, kašlja.
Če obiskovalci med obiskom prireditve zbolijo, naj se za pomoč obrnejo na najbližni zdravstveni dom ali 

bolnišnico. V primeru nujne medicinske pomoči naj po telefonu pokličejo številko 112.
Obiskovalci se prireditev oz. dogodkov udeležujejo na lastno odgovornost z zavedanjem tveganja, ki ga s 

tem prevzamejo.

Vsem obiskovalcem priporočamo, da na koncerte pridejo vsaj eno uro prej, saj je število mest omejeno.

Spoštovane 
Ravenčanke in 
Ravenčani. Ob tem času 
bi se sicer običajno brezskrbno 
veselili, da so končno spet Ravenski 
dnevi. Da je spet prišel čas za nas, naše 
mesto, za sprostitvene dejavnosti v dobri družbi, 
ki krepijo stare in tkejo nove vezi. A ker je letošnje leto 
kratkomalo vse postavilo na glavo, smo lahko veseli, da smo 
očitno znali stopiti skupaj in ostati dovolj narazen, da znamo paziti 
nase in drug na drugega, da smo začrtali ustrezne smernice boja z novo 
koronavirusno boleznijo, ter da jih z vašo pomočjo skupaj uresničujemo. In to bo, 
kot kaže, morala postati naša nova resničnost. Kljub temu me veseli, da se vsemu 
vendarle ne bomo odrekli. Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne je 
vložil veliko napora v program pred vami, ki bo pod pogoji strokovnih služb omogočil nekaj 
dobre glasbe, lokalnih dobrot in druženja.

Vzemimo si čas za vse tiste stvari, ki so nam bile dolgo samoumevne in ki jih v teh časih vsi še 
kako potrebujemo za sprostitev in premagovanje vsakodnevnega stresa, na svežem zraku, na 
Ravenskih dnevih.

Pazite nase, skrbimo zase in za vse okoli nas, in se vidimo!

Župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen



Martina Ipša - Šovbiznis // Stand-up
Petek, 21. 8. 2020, ob 21. 00 // Terasa športnega centra

Filmski teden Evrope na Koroškem // Letni kino v grajskem parku
Petek, 21. 8. 2020, ob 21.00 // Grajski park Ravne

Beletrinini trubadurji - pogovor z Markom Radmilovičem
Ponedeljek, 24. 8. 2020, ob 19.00 // Grajski vrt Koroške osrednje knjižnic

Otvoritev razstave EKOPREN: Kaj lahko storim v boju proti 
podnebnim spremembam? // Razstava
Četrtek, 27. 8. 2020, 17.00 // Pred Mestno hišo na Ravnah

Grajski park - Igor Bezget Generations feat. Urška Gajšt
Četrtek, 27. 8. 2020, 20.00 // Suita Jazz Ravne // Koncert // Grajski park

Mladi za zdravje in okolje // 9. obletnica MSR Ravne
Petek, 28. 8. 2020, od 17.00 do 20.00 // Grajski park

Šahovski turnir // MSR Ravne
Sobota 29. 8. 2020, 9.00 // Sejna soba športnega centra

Prešina poletna sprostitev s koktejli in DJem
Sobota 29. 8. 2020, 20.00 // Preša lounge bar

Letni kino - Košarkar naj bo 2 // KMC projekcija filma
Četrtek, 20. 8. 2020, ob 20. 00 // Grajski park Ravne

Glasbeni večer z Dejanom Dimcem
Četrtek, 27. 8. 2020, 20.00 // Pop Bar

FAUŠDUR 
Petek, 28. 8. 2020, 21.00 // Grajski park

SKOK NA STROJNO // Kolesarska dirka
Nedelja 30. 8. 2020, 11.00 // Štart pri mladinskem domu v Strojnski reki

KULTURNA PLAŽA
Sreda, 26. 8. 2020, Kulturni center Ravne

KAKO JE NASTAL SVET / otroška predstava KUD LJUD // 10.00

USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE, Bukvarna Ajta in Galerija Ravne // 11.00

DJ BREAK oz. FUTR PAVZA // OD 13.00 DO 15.00

LUTKE KUHAJO KAVO - lutkarsko kofetkanje / Gledališče DELA // 15.30

KORIENTAL orientalski ples / Sabina Pečovnik in Milan Mrđenović // 16.30

MITO GEGIČ: Mi gremo Drugam. Odprtje razstave. Galerija Ravne // 17.30

N’TOKO, koncert // 18.30

Pohod po Malgajevi poti
Sobota 29. 8. 2020, 9.00 // Zbirno mesto Kulturni center Ravne

DNEVI 2020
RAVENSKI

Francoska komična drama“Posebni”

Koroška kuhína 
27. 8.–29. 8.
Grajski park

Predhodne prijave potekajo 

preko spletne strani 

www.msr.si, do 28. 8. 2020.

Obvezna je rezervacija miz 

na 040 310 566

KOROŠKI OTROŠKI FESTIVAL LETOS NEKOLIKO DRUGAČE
Nedeljo, 30. 8. 2020, bodo zaznamovali dogodki za mlajšo populacijo. Aktivne 
nadobudneže, ki se bodo ta dan odpravili na Uršljo goro, bodo na osvojenem vrhu čakali 
paketki presenečenja. Na mestnem platoju bo mimoidoče otroke navduševal klovn s 
svojimi norčijami. Družine pa lepo povabljene, da zadnjo počitniško nedeljo preživijo na 
čudoviti Strojni v družbi alpak. Letošnji festival bomo okronali z natečajem otroških risb, 
h kateremu bomo povabili vrtce in šole

// od 7. ure dalje – PAKETKI PRESENEČENJA – Uršlja gora
// med 9. in 18. uro – DRUŽENJE Z ALPAKAMI – Alpacas hill Strojna – obvezne rezervacije 
na 070 819 829
// od 17. do 18. 30 – NASTOP KLOVNA – mestni plato pred trgovino TUŠ
// september 2020 – natečaj otroških risb

Mladi za Ravne

Ob dobri glasbi ne sme manjkati dobra hrana. 
Letos bosta vaše brbončice razvajala 
PUNKT in Gostišče Delalut.


