Dogodki - 15. april 2017
Krajinski park Sečoveljske soline, 10.3. - 17.4.2017
Likovna razstava Jane Kostevc "Bogastvo Pirana"
Vljudno vas vabimo na odprtje likovne razstave avtorice Jane Kostevc "Bogastvo
Pirana."

Mestna galerija Piran, 17.3. - 7.5.2017
Tone Lapajne "Spomin zemlje"
Prisrčno vabljeni na odprtje retrospektivne razstave del Toneta Lapajneta "Spomin
zemlje".

Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran, 5.4. - 30.5.2017
Razstava: Slovani, kakšni Slovani?
Kaj je spodbudilo selitve ljudstev ob koncu Rimskega cesarstva? Notranja kriza
imperija, moralna izprijenost, slabo varovane meje? Obet bogatega plena v Rimu?
Morda pa so krive vremenske spremembe, izginjanje plodne zemlje in velike lakote na
Vzhodu? Kaj pa, če je šlo le za iskanje boljšega življenja?

Piranske cerkve, 8.4. - 23.4.2017, od 10:00 do 18:00
Križev pot po piranskih cerkvah
Vabljeni na razstavo »Križev pot po piranskih cerkvah«.

Portorož, 13.4. - 16.4.2017
Velikonočna regata
Gre za najpomembnejšo regato za optimiste v tem delu Evrope ter za najštevilčnejšo
regato v Sloveniji, na kateri je lani zajadralo 527 mladih jadralcev iz štirinajstih držav.

Gledališki muzej v Trstu, 13.4. - 17.4.2017, ob 17:30
Koncert: Tartini v Trstu
Vabljeni na zadnji koncert in razstavo.

Park Hotela Kempinski Palace Portorož, 14.4. - 17.4.2017, 21.4. - 23.4.2017, 28.4. 2.5.2017
Pomladna tržnica v Portorožu
Vsakoletna velikonočna tržnica v parku pred hotelom Kempinski Palace Portorož se
bo letos razširila ter preimenovala v Pomladno tržnico. Pridružite se nam ter okusite
lokalne dobrote! V sklopu praznovanja prihoda pomladi se bodo v hotelu zvrstile
številne aktivnosti ter atraktivne ponudbe.

Razstavišče Monfort Portorož, 14.4. - 28.5.2017
Razstava: Metka Kavčič, "Korak do dna"
Prostorsko-zvočna ambientalna postavitev v portoroškem Razstavišču Monfort je prva
osebna razstava umetnice Metke Kavčič, Štajerke s primorskimi koreninami.
Monumentalen prostorski volumen nekdanjega skladišča soli je sprejela kot izziv, da
svojo v kovino vtkano idrijsko čipko zrahlja v sugestivni prostorsko-zvočni postavitvi.

Caffe Galeria Piran, 14.4. - 16.4.2017, ob 21:00
Glasbeni večeri v Piranu
Glasbeni večeri ob morju in razstava.

Cerkev sv. Bernardin, 15.4.2017, ob 16:00
Blagoslov velikonočnih jedi
Blagoslov velikonočnih jedi.

