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Daruvar voli život, zdrav život, Daruvar voli umjetnost, otkrivati nova prostranstva, Daruvar voli
smijeh, zabavu i svoje blagodati podijeliti s drugima!

Dragi zvjezdoljupci, zvjezdoznanci, djeco, roditelji, istraživači nebeskih daljina, provjerite zašto
je Daruvar ovih dana središte svemira, pozivamo vas na jedinstvenih 10 dana astronomije u
Daruvaru! Travanj vas poziva da se zabavite i opustite uz kazališne predstave, glazbene večeri,
izložbe, kreativne i edukativne radionice, degustacije domaćih proizvoda i mađarskog fiša te
uživanje u bogatom izboru cvijeća proljetnog Cvjetnog sajma.

10 DANA ASTRONOMIJE U DARUVARU
Sedmu godinu za redom Astronomsko društvo Kumova slama Daruvar organizira jedinstvenu
manifestaciju koja će se ove godine održavati od 1. do 10. travnja na temu Planeta Zemlja.
Svakodnevno će se održavati radionice za sve uzraste, od astronomskog vrtića, Inspiring
Science Education radionica, promatranja dnevnog i noćnog neba teleskopima, predavanja
poznatih znanstvenika i astronoma kao što su : Vladimir Paar, Ante Radonić, Korado Korlević,
Ivica Puljak, Dijana Dominis Prester, Davor Horvatić, Nebojša Subatović, Tijana Prodanović i dr.
Većina predavanja će se održavati u Hrvatskom domu u Ulici Matije Gupca br. 7 gdje će biti
postavljena i prigodna izložba o Zemlji kao i tradicionalna izložba astrofotografija. Kao
poslastica za kraj 10DA, održat će se Okrugli stol tijekom kojega će se pokušati odgovoriti na
pitanje; Može li Daruvar u budućnosti postati meka astronomskog turizma? Navratite i uvjerite
se sami zašto je Daruvar u to vrijeme središte svemira!?

VIŠE NA: www.kumova-slama.hr i www.visitdaruvar.hr

ŽUPANIJSKA SMOTRA DRAMSKOG STVARALAŠTVA
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U Daruvaru će se 08. travnja održati 17. županijska smotra amaterskih kazališta Bjelovarsko –
bilogorske županije. Smotra počinje u 14,00 sati u dvorani kina Pučkog otvorenog učilišta
Daruvar, koje je ujedno i domaćin ove smotre u suradnji s Amaterskim kazalištem Daruvar i
Gradom Daruvarom. Na smotri nastupaju; Bjelovarsko kazalište (Bjelokaz 2), Amatersko
kazalište Bilogorci, Bjelovarsko kazalište (Bjelokaz 1) i Amatersko kazalište Daruvar.

ŽUPANIJSKA SMOTRA UČENIČKIH ZADRUGA
U organizaciji Ekonomske i turističke škole Daruvar će se u ponedjeljak, 11. travnja na Trgu
kralja Tomislava u Daruvaru, održati Smotra učeničkih zadruga Bjelovarsko-bilogorske županije.
Na štandovima će mladi zadrugari 15-ak osnovnih i srednjih škola s područja županije,
članovima Prosudbenog povjerenstva predstaviti svoje najbolje proizvode i prikazati praktične
radove, prezentirati rad i postignuća svoje zadruge. Odabrani proizvodi i praktični radovi
učeničkih radova bit će izloženi na štandovima od 9 do 13 sati.

USKORO VIŠE

ČEŠKA BESEDA DARUVAR
Češka beseda Daruvar vas u subotu, 9.travnja, poziva u Češki dom Daruvar na cjelovečernji
program. U programu će od 20 sati, osim Zbora Češke besede Daruvar i Folklornog ansambla
Holubička, nastupiti pjevački zbor iz Garešnice i plesna skupina Češke besede Hercegovac.

JEDAN OD NAJUSPJEŠNIJIH HRVATSKIH A CAPPELLA
ANSAMBALA U DARUVARU
Zahvaljujući pozivu Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar, Daruvarčani i njihovi gosti imat
će jedinstvenu priliku uživati u nedjelju, 10. travnja u samostalnom koncertu komornog zbora
»Ivan Filipović« iz Zagreba. Komorni zbor Ivan Filipović osnovan je 1998. godine, jedan je od
najuspješnijih »a cappella« ansambala u Hrvatskoj, a izvrsna vokalno-tehnička sprema
omogućuje mu stilski diferencirano izvođenje i vrlo zahtjevnih djela zborskog repertoara od 16.
do 21. stoljeća. Koncert će se održati u Crkvi Presvetog Trojstva s početkom u 19 sati.

VIŠE NA: www.gs-bbjelinskog.hr i www.visitdaruvar.hr

U GLAZBENOJ ŠKOLI BRUNE BJELINSKOG
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Interes za glazbenim obrazovanjem i zbivanjima sve više raste zahvaljujući predanom radu i
zalaganju svih djelatnika škole. Glazbena škola jedan je od glavnih pokretača kulturnog života u
svojoj sredini, što nastupima svojih učenika i profesora, organiziranjem brojnih koncerata,
seminara i stručnih skupova. Tako nam i mjesec travanj donosi nove glazbene doživljaje;

20.04.2016. – u 19 h, koncert poznatih čeških pijanista Radomíra i Helene Melmuka

27.04.2016. - u 18,30, Bjelinski srijedom

Koncerti se održavaju u dvorani Glazbene škole Brune Bjelinskog, ulaz je slobodan.

VIŠE NA: www.gs-bbjelinskog.hr

5. SAJAM ZDRAVLJA U DARUVARU
Da Daruvar voli život potvrđuje i manifestacija usmjerena zdravlju i zdravom načinu života.
Sajam zdravlja u Daruvaru održava se od 18. do 24. travnja u organizaciji Udruge za
promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu “Impress” Daruvar. Posjetitelje sajma upoznaje
se s mogućnostima kvalitetnijeg načina prehrane, različitim oblicima rekreiranja, nudi im se
mogućnost mjerenja razine šećera u krvi, indeksa tjelesne mase, degustiranja sireva i „zdravih“
kolača, voćnih sokova, shakeova i sl. Sajam zdravlja popraćen je zanimljivim scenskim
nastupima i debatama.

USKORO VIŠE NA: udruga-impress.hr

AKCIJSKI ARANŽMAN DARUVARSKIH TOPLICA »ZA PROLJEĆE
U DOBROJ FORMI«
Počastite se kupanjem u bazenima s ljekovitom termalnom vodom, opuštanjem uz masaže,
detoksikaciju tijela u sauni, vježbanjem u fitnessu, izradom jelovnika uz savjetovanje s
nutricionistom, trčanjem uređenim trim stazama ili dugim šetnje perivojima. Iskoristite brojne
sportsko-rekreacijske sadržaje Daruvarskih toplica, dovedite svoje tijelo u dobru formu!
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Tijekom mjeseca travnja Daruvarske toplice nude aktivan trodnevni paket aranžman kako bi
razbudili svoje tijelo nakon uspavane zime.

VIŠE NA daruvarske-toplice.hr

U PUČKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI
Uključite se u aktivnosti Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar tijekom mjeseca travnja:

09.04.2016. - 10 h, Kreativna radionica za djecu od 6 do 10 godina. Voditeljica Danijela Marić

- 11 h, Mađarska radionica za djecu, voditeljica Rebeka Toth.

14.04.2016. – 19 h, predstavljanje projekta „Čaša puna Daruvara“ Ekonomske i turističke škole
Daruvar i idejnog začetnika Gorana Bencea

22.04.2016. – od 17 do 21 h, Noć knjige

23.04.2016. – 10 h, radionica Roditelji i bebe, gost predavač stomatologinja Biljana Galjan
Jeftimija

30.04.2016. – 10 h, čitateljski klub Enigma

VIŠE NA: knjiznica-daruvar.hr

MAĐARSKA FIŠIJADA I DARUVARSKI CVJETNI SAJAM
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U organizaciji grada Daruvara, posljednji 30. dan u travnju u prijepodnevno vrijeme glavni će
gradski trg u Daruvaru ispuniti brojni proizvođači cvijeća te ukrasnog, aromatičnog i začinskog
bilja koji će nuditi cvjetne sadnice te proizvode i savjete vezane za hortikulturu. Na zadovoljstvo
svih posjetitelja, istovremeno će se na Trgu kralja Tomislava pod okriljem Zajednice Mađara
Daruvar održati prijateljsko kulinarsko sučeljavanje u spravljanju mađarskog fiš paprikaša,
pikantne riblje juhe, jednog od najpoznatijih jela mađarske kuhinje. Ambijent će dodatno
uljepšati ponuda daruvarskih vina i Staročeškog piva i veseli tonovi mađarske glazbe.

USKORO VIŠE NA: www.daruvar.hr i www.visitdaruvar.hr

USUSRET DARFESTU
Želite li predstaviti javnosti svoj glazbeni talent javite se na poziv Pučkog otvorenog učilišta
Daruvar koje poziva izvođače i autore novih skladbi na 11. festival zabavne glazbe DarFest
2016. Natječaj je otvoren do 24. travnja, a za sudjelovanje na festivalu mogu se prijaviti
izvođači ili autori s vlastitim skladbama koje moraju biti pisane kao zabavne, odnosno pop
pjesme različitih stilova ili kao pjesme slobodnog glazbenog izričaja. Tri prvonagrađene skladbe
od strane ocjenjivačkog suda očekuju vrijedne nagrade kao i Grand Prix Darfesta za
pobjedničku pjesmu. Festival mladih nada održat će se 27. svibnja 2016. godine u Kino dvorani
"30. svibnja" u Daruvaru.

VIŠE NA: www.pou-daruvar.hr
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