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in glasbeni gosti:

Eroika, 
Darja Švajger, 

Nuša Derenda in 
Alenka Gotar

Družbe v Skupini KD Group: KD Banka d.d., 
KD Skladi d.o.o., KD Življenje d.d. in 
Adriatic Slovenica d.d.



Koncerti v Arboretumu
V zadnjih letih si ekipa Arboretuma želi pritegniti raznolike skupine 

obiskovalcev, zato se ponudba širi iz izobraževalnih dejavnosti na 

aktivno preživljanje prostega časa. V Arboretum zahajajo sprehajal-

ci, mlade družine obiščejo naše otroško igrišče, spet drugi obiščejo 

razstave in delavnice; veseli pa nas, da se nam lahko pridružijo tudi 

glasbeni sladokusci.

Arboretum Volčji Potok s svojim prekrasnim ambientom kar kliče po or-

ganizaciji koncertov. Tako smo v lanskem letu izpeljali dva koncerta na 

prostem, ki sta bila pri publiki odlično sprejeta. Prvi koncert je bil zmes 

klasike in rocka - Orkester Slovenske filharmonije z gostom Tonyjem 

Cetinskim nam je pričaral pridih dobrega starega rocka. Jesenski kon-

cert pa sta zaznamovala harmonija glasov in balet. Perpetuum Jazzile 

je ogrel jesenski večer, vzdušje pa umirilo Društvo baletnih umetnikov.  

Arboretum se zaveda svoje družbene odgovornosti, zato se z veseljem 

pridruži dobrodelnosti. Tako je tudi tokrat. Vljudno vas vabimo, da se 

nam pridružite V RDEČEM in s tem podprete akcijo Društva za zdravje 

srca in ožilja Slovenija. Glasovi Nuše, Alenke, Darje in Eroike v sprem-

ljavi s Simfoničnim orkestrom RTVS bodo zagotovili glasbeno ekstazo.

Nakup vstopnic
Cena vstopnice v predprodaji je 16 EUR, na dan koncerta pa 20 EUR.

Vstopnice lahko kupite v Arboretumu Volčji Potok in na prodajnih mes-

tih Eventima (poslovalnice Petrola, Big Banga, Pošte Slovenije, Kom-

pasa, Hiše vstopnic, trafike Kiosk in 3DVA). Vstopnice lahko kupite tudi 

preko spleta na spletni strani www.eventim.si.
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Več kot samo koncerti!



To ni samo rdeča obleka, 
to je rdeče opozorilo! 
Bolezni srca in ožilja ter možganska 
kap so najpogostejši ubijalci žensk.
Bolezni srca in ožilja zelo ogrožajo zdravje žensk, saj je vsaka druga smrt žensk posledica teh bolezni. Zato 

Svetovna zveza za srce (WHF) vodi akcijo Go Red for Women, ki smo jo v Sloveniji poimenovali »Obleci me 

v rdeče«. Nosilec aktivnosti pri nas je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije kot nevladna humanitarna 

organizacija civilne družbe.

Osnovno sporočilo akcije Obleci me v rdeče je, da lahko veliko bolezni srca in ožilja preprečimo sami ali jih 

vsaj premaknemo v čim kasnejše življenjsko obdobje.

Osnovni cilj akcije je prepričati čim več žensk, da same bolj aktivno skrbijo za zdravje svojega srca. Pri tem 

jim bo pomagalo Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki vabi na preventivne akcije: v posvetovalnice za 

srce po koristne zdravstvene in preventivne informacije, na meritve krvnega tlaka, holesterola, trigliceridov, 

HDL, LDL in sladkorja v krvi, na EKG, na spletne strani in k branju revije Za srce. Postanite član Društva za 

zdravje srca in ožilja Slovenije, skupaj bomo uspešnejši v boju proti boleznim srca in ožilja.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije:
Naslov: Cigaletova 9, 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 234 75 50 

Faks: 01 234 75 54

E - naslov: drustvo.zasrce@siol.net

Spletna stran: www.zasrce.si

Posebna spletna stran: www.zenskosrce.si

Obleci
v rdece!



Družbe v Skupini KD Group, 
glavni pokrovitelj koncerta
Glavni partner dobrodelnega koncerta v Arboretumu Volčji Potok, ki bo 17. 6. 2011, so družbe v Skupini 
KD Group: Adriatic Slovenica d.d., KD Banka d.d., KD Group d.d., KD Skladi, d.o.o. in KD Življenje d.d.

Skupina KD Group je finančna skupina v Sloveniji, ki ponuja celovite finančne storitve in je že vrsto let 

prepoznavna kot ugleden poslovni partner. Uvršča se med največje finančne, poslovne skupine v Sloveniji 

ter deluje v zavarovalništvu, upravljanju investicijskih skladov, bančništvu, kapitalskih naložbah in 

nepremičninah.

Dobrodelnost
Akciji Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije “Obleci me v rdeče” se z veseljem pridružuje tudi 

Skupina KD Group, preko svoje ustanove KD Fundacije, z donacijo v višini 4.000,00 EUR.

Namen ustanove KD Fundacije je splošno koristen in trajen: spodbujanje in omogočanje izobraževanja, 

raziskovalne dejavnosti in razvoja otrok pa tudi zagotavljanje denarne in materialne pomoči drugim socialno 

ogroženim ali drugače prizadetim osebam in podpora organizacijam, društvom in združenjem, katerih delovanje 

je usmerjeno v nudenje pomoči ogroženim in pomoči potrebnim.


