
 
PROGRAM:

ČETRTEK 12.5.2016 – DAN  IZOBRAŽEVALNIH USTANOV – ''naravna ovčja volna v  učnem programu''
*9.15 - voden ogled postopkov predelave volne
*10.00 -začetna delavnica suhega in mokrega polstenja za
  izobraževalne ustanove (živali, etui za telefon, copati iz strojnega filca,pletenje in kvačkanje)
*12.00 - predstavitev možnosti za projektne dneve, strokovne  ekskurzije, delavnice
*14.00 - nadaljevalna delavnica suhega in mokrega polstenja (copati, torba, klobuk)
*16.30 - delavnica zdravja ''Naredi sam'' s Tino in Metko iz oddaje vrtičkanje
*cel dan - festivalsko nakupovanje z velikimi popusti v tovarniški prodajalni SOVEN

PETEK 13.5.2016 -  DAN ODPRTIH VRAT IN DRUŽENJE OB 20. OBLETNICI PODJETJA SOVEN 
*9.00 - začetna delavnica suhega in mokrega polstenja 
 (rožice, kekčev klobuk, polsteno milo, pletenje in kvačkanje)
*11.30 - voden ogled postopkov predelave volne
*13.30 - nadaljevalna delavnica suhega in mokrega polstenja (torbica, natikači)
*14.00 - 18.00 – DRUŽENJE OB KAVI IN KOZARČKU
- srečanje z rejci in društvi rejcev drobnice
- srečanje s kupci,dobavitelji, poslovnimi partnerji, prijatelji, krajani in sodelavci
- prikaz rokodelskih tehnik
- razstava Sovenovih kreacij
- razstava '' 20 let predelave volne v Selnici ob Dravi'' v Hramu kulture Arnolda Tovornika
- razgovori o možnostih sodelovanja
- skupinsko polstenje velikega tepiha
- skupinsko polstenje z otroci
- vsako polno uro voden ogled postopkov predelave volne
- festivalsko nakupovanje z velikimi popusti v tovarniški prodajalni SOVEN

 SOBOTA 14.5.2016 –DAN KREATIVNIH DELAVNIC POLSTENJA S SLOVENSKO OVČJO VOLNO ZA POSAMEZNIKE IN 
IZLETNIKE, SKUPINE
* 9.00 – uporaba BIO volnenega filca v vrtnarstvu z Mišo Pušenjak-strokovnjakinja za zelenjavarstvo,
 in ZELE-MENJAVA (menjava sadik)
*10.00 – začetne delavnice suhega in mokrega polstenja na prostem in v proizvodnji hali Soven (živali, copati iz 
strojnega filca, kuhinjska rokavica,tepih I.del, tunika I.del)
*13.30 - vodeni ogledi postopkov predelave volne  za društva in skupine
*13.15 – IZLET S SELNIŠKO KOČIJO
*14.15 – nadaljevalne delavnice polstenja (torba,copati,tepih II.del,tunika II.del)
- festivalsko nakupovanje z velikimi popusti v tovarniški prodajalni SOVEN

Bodite pozorni …
 Na ogled bo RAZSTAVA UNIKATNIH  VOLNENIH PRODUKTOV  

Sovenovih avtorjev in oblikovalcev
 Na ogled bo RAZSTAVA  20 LET PREDELAVE SLOVENSKE VOLNE V SELNICI OB DRAVI, v Hramu kulture v

Selnci ob Dravi in v proizvodnih prostorih podjetja
 Sodelujete lahko pri SKUPINSKEM POLSTENJU VELIKEGA VOLNENEGA TEPIHA

 Na stojnicah si lahko Izberete unikatne rokodelske izdelke domačih in tujih mojstrov
 Se srečate z veliko KUHARICO ZA OTROKE, gospo Emilijo  Pavlič

 Se naučite  KVAČKANJA  z mojstrico Urško Smole
 Se udeležite delavnic Tine in Metke, ter Miše Pušenjak

DOBRODOŠLI !

5. MEDNARODNI FESTIVAL
POLSTENJA-FILCANJA
DNEVI ODPRTIH VRAT

20. LET PODJETJA SOVEN

Od četrtka do petka, od 12. do 14. maja 2016,
vsak dan  od 9.00 do 18. ure,

v proizvodnih prostorih  podjetja,
na Mariborski cesti 48  v Selnici ob Dravi.



Spoštovani,
Ob dogodkih ki so pred nami, bi vam radi  povedali,

da radi sodelujemo z vami, da spoštujemo vaše delo,
da brez vas ne bi mogli prehoditi te dolge in težke

poti.
Vabimo vas,

*da nas obiščete, se udeležite  katerega od dogodkov iz
priloženega programa, še posebej pa Vas vabimo na

DAN ODPRTIH VRAT,
ki bo v petek, 13.maja 2016    od 14. do 18. ure,

z druženjem ob kavi in kozarčku .

-------------------------------------------------------------------
Izjava o dobrodelnosti:

v podjetju  Soven  smo se odpovedali 
SLOVESNEMU PRAZNOVANJU 20. OBLENTICE ,
V  DOBRO POMOČI POTREBNIM DRUŽINAM. 
 Podarili bomo 20 volnenih, celoletnih odej v skupni

vrednosti 2.920,00 eur..Če poznate v vaši soseščini  družino
ali osebo, ki bi jim  odeja  prišla prav, sporočite nam njihov

naslov, najkasneje do 30. maja 2016, v pisni obliki na 
e-mail: soven@siol.net. 

Poročilo bomo objavili na naši spletni strani.




