Vabilo na novinarsko konferenco, 1. 6. 2012 ob 11. uri
Spoštovani
Resda se nekaj časa nismo nič oglasili. Zato pa se je v tem času nabralo kar nekaj novosti, ki vas bodo
gotovo zanimale.
Manufaktura praznuje svojo 50. obletnico, zato bo pri nas v naslednjih tednih precej živahno.

Poleg novinarske konference, ki bo 1.6.2012 ob 11. uri v Modnem domu v
Novi Gorici, smo pripravili teden Manufakturinih ugodnosti od 1. 6. do 8. 6. 2012, ki se bo
začel 1. 6. 2012 z Dnevom odprtih vrat v Modnem domu v Novi Gorici, in je
namenjen širši javnosti.

V tem sklopu bo v vitrinah Modnega doma postavljena razstava »Manufaktura skozi čas«.
Na obisku bomo imeli vrtce, trgovsko šolo iz Nove Gorice. Za naše stranke pa bomo pripravili kar nekaj
ugodnosti in zanimivosti.
Istočasno se izteka tudi akcija Re:generacija pod okriljem Šent-a, ki se je v 7 mesecih kar uveljavila, iščejo pa se nove možnosti za nadaljevanje »vintage« kulture, ki smo jo kot humanitarni projekt
uspeli pripeljati v naš prostor. Želeli bi vam predstaviti, kaj se je skozi akcijo dogajalo, kaj smo uspeli
doseči ter nekatere poglede prihodnost Re:generacije.
Radi bi vas povabili, da se nam pridružite pri praznovanju 50. obletnice Manufakture, ki
se bo odvijalo na Bevkovem trgu 8.6.2012 s pestrim dogajanjem čez cel dan ter z večerno prireditvijo, ko
bomo javnosti predstavili zaključke akcije Re:generacija ter se nato popeljali skozi zgodovino Manu-

fakture, mode in Nove Gorice. Vrhunec večera bo modna revija v 3 delih – Vintage trend,
Manutakturina kolekcija in modna revija nioka by Nika Ravnik. Zaključili pa bomo z glasbo in druženjem.
Natančnejši program dogajanja vam bomo predstavili na konferenci.
Vljudno vabljeni na vse naše dogajanje, predvsem pa na novinarsko konferenco in zaključni dogodek.
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