
 

 

 

10. TABOR LJUBITELJSKIH SLIKARJEV IN FOTOGRAFOV SLOVENIJE 

 

Sobota 27. junij 2020, s pričetkom ob 9. uri. 

 

Letos bo središče dogajanja na Gradu Negova ali Negovskem Gradu kot mu pravijo domačini, 

ki stoji v istoimenskem naselju Negova v Slovenskih goricah. V sklopu grajskega kompleksa 

je urejen bogat park. Vstop na grajsko dvorišče je prost. Grad Negova je dostopen z 

avtomobilom, ima urejeno parkirišče, dostop do gradu in notranjost pa urejeno tudi za 

invalide. 

 

Na tabor vabimo vse ljubiteljske slikarje in fotografe v Sloveniji, ne glede na to, kje in kako 

delujete, bodisi organizirano ali samostojno, saj za udeležbo ni pogoj, da morate biti člani 

društev v sestavi ZLDS. Tabor je namenjen vseslovenskemu srečanju slikarjev in fotografov, 

namenjen je skupnemu ustvarjanju in druženju. Pridite, družite se z nami in ustvarjajte v 

prijetnem okolju z ostalimi slikarji in fotografi. Ustvarjate lahko v katerikoli tehniki želite, na 

platna, papir, tudi tema je prosta. Nedokončano delo boste lahko zaključili v domačem 

ateljeju in ga do določenega datuma poslali ali dostavili koordinatorju Zlds. Vsa dela bodo 

razstavljena na Gradu Negova predvidoma konec avgusta 2020, zato morajo biti opremljena z 

obešalom, dela, ki sodijo pod steklo (akvarel, pastel,...)  pa morajo biti okvirjena. 

Na otvoritvi razstave bo vsak udeleženec prejel zahvalo in katalog del nastalih na 10.Taboru 

ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije.  

  

PRIJAVA 

Prijave sprejemamo do 22. junija 2020. 

Prijavnico pošljite na elektronski naslov koordinatorja Zlds: dana.strucelj@gmail.com   

Prijava pomeni obveznost plačila prijavnine.  

 

PROGRAM 

 od 9. do 9.30 ure prihod udeležencev, prijava in razdelitev malice (kava, pogača, voda) 

 ob 10. uri uvodni pozdrav predstavnika ZLDS  

 pozdrav gostitelja in ogled gradu (neobvezno) 

 od 10.30 začetek ustvarjanja, 

 od 13.30 do 14.30 ure kosilo, 

 od 15. do 17. ure nadaljevanje ustvarjanja, 

 ob 17. uri zaključni zbor in postavitev priložnostne razstave. 

  

PRIJAVNINA znaša:  

15 € na udeleženca oz. 11,00 € na spremljevalca. 

 

Prijavnino poravnate do 25.6.2020 na: 

TRR: Sl56020830051981211 

Koda: OTHR 

Sklic: 00 27-06-2020 

Naslov: Zveza likovnih društev Slovenije, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje. 

Izjemoma jo lahko poravnate ob prihodu za kar vam Zlds kasneje izstavi račun. 

Vsak prijavljeni je dolžan prijavnino poravnati  tudi če se po prijavi tabora ne udeleži.  

        

       UO Zveze likovnih društev Slovenije

        Blanka Božič, predsednica 
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