Prireditve v Ljubljani
od 21. do 28.11.2017

21.11.2017

20.00

ROKIA TRAORÉ: DREAM MANDÉ - BAMANAN DJOUROU
Cankarjev dom
21.11.2017
Malijska pevka Rokia Traore velja za eno največjih zvezdnic afriške glasbe. Njen pristop do prvin tradicionalne glasbe je
izrazito avtorsko zaznamovan, sodoben in svetovljanski.

22.11.2017

20.00

EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 17/18
Kino Komuna
22. do 24.11.2017
Brez scenarijev. Brez igralcev. Brez posebnih učinkov. VSE JE RESNIČNO.

23.11.2017

19.30

ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE
Cankarjev dom
23.11.2017
Spored koncerta bo ponudil svojevrstno potovanje skozi ameriško glasbo prejšnjega in našega stoletja.

20.00

EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 17/18
Kino Komuna
22. do 24.11.2017
Brez scenarijev. Brez igralcev. Brez posebnih učinkov. VSE JE RESNIČNO.

24.11.2017

11.00

November Gourmet Ljubljana

NOVEMBER GOURMET FINALE
Mesto oblikovanja Slovenije, Dunajska cesta 123
24.11.2017
11.00 - 23.59
Zaključni dogodek festivala November Gourmet Ljubljana bo na edinstvenem prizorišču ponudil novo izkušnjo okusov
Ljubljane.

19.30

ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE
Cankarjev dom
24.11.2017
Spored koncerta bo ponudil svojevrstno potovanje skozi ameriško glasbo prejšnjega in našega stoletja.

20.00

EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 17/18
Kino Komuna
22. do 24.11.2017
Brez scenarijev. Brez igralcev. Brez posebnih učinkov. VSE JE RESNIČNO.

20.00

ROBERT GLASPER TRIO & DJ SUNDANCE
Cankarjev dom
24.11.2017
Dobitnik dveh grammyjev in trenutno največji svetovni jazzovski zvezdnik bo prvič nastopil v Ljubljani.

25.11.2017

21.00

STRAY TRAIN - BLUES
Kino Šiška - Center urbane kulture
25.11.2017
Slovenska blues skupina Stray Train bo premierno predstavila svoj novim albumom Stray Train II, Blues from Hell &ndash;
The Legend of the Courageous Five, le dan po njegovem izidu.

26.11.2017

18.00

TESTAMENT (ZDA) - THRASH METAL
Kino Šiška - Center urbane kulture
26.11.2017
Ameriška skupina Testament deluje že od začetka 80ih in velja za eno izmed boljših zasedb na thrash metal sceni.

27.11.2017

20.00

THE NECKS (AVSTRALIJA) - AVANTGARDNI JAZZ
Kino Šiška - Center urbane kulture
27.11.2017
The Necks, ki se v svoji izrazito raznovrstni glasbi spogledujejo s številnimi zvrstmi, od popa do avantgarde, sodijo med
najbolj spoštovane in iskane avstralske umetnike. Predstavili se bodo s svojim novim albumom UNFOLD.
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28.11.2017

20.00

AVSENIK S SIMFONIČNIM ORKESTROM RTV SLOVENIJA
Cankarjev dom
28.11.2017
Na gala koncertu Avsenikovih melodij s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija bodo v novih priredbah za orkester in
ugledne soliste še posebno veličastno zazvenele najlepše melodije Ansambla bratov Avsenik.

druge
prireditve

RAZSTAVA DINOZAVROV
Arboretum Volčji Potok
25.2. do 26.11.2017
Oglejte si kako mogočna so bila bitja, ki so naseljevala Zemljo še pred ljudmi. Na razstavi v Arboretumu Volčji Potok so
zastopane vse najbolj znane vrste dinozavrov.

FESTIVAL LGBT FILMA
Slovenska Kinoteka
25.11. do 2.12.2017
Festival gejevskega in lezbičnega filma, ki poteka že 33. leto, velja za najstarejši festival lezbičnega in gejevskega filma v
Evropi. Na ogled so filmi gejevskih in lezbičnih ustvarjalcev in ustvarjalk ter filmi, ki tematizirajo istospolno usmerjenost.

ANA IN TEDDY: MEDVED V SLOVENIJI
Grad Bistra: Tehniški muzej Slovenije
9.9.2014 do 3.12.2017
Razstava, poimenovana po slovenski medvedki Ani, katere gibanje spremljajo raziskovalci, ter po popularni plišasti igrači
medveda, predstavlja življenje medvedov v Sloveniji, pa tudi medveda kot lik popularne kulture.

FESTIVAL SLOWIND
Slovenska filharmonija
25.11. do 1.12.2017
Festival komorne glasbe Slowind organizira pihalni ansambel Slowind, ki ga sestavljajo solisti Orkestra Slovenske
filharmonije. Kvintet v sodelovanju z različnimi gosti izvaja redko predstavljena ali krstno izvedena dela, v katerih imajo
pihalni instrumenti vodilno vlogo.

MODELI IN MAKETE LETAL SLOVENSKIH KONSTRUKTORJEV - RAZSTAVA
Grad Bistra: Tehniški muzej Slovenije
9.7.2015 do 3.12.2017
Na ogled bo zbirka modelov in maket letal, večinoma domačih konstrukcij, ki jih je muzeju podaril pilot in modelar Albin
Novak.

SKORAJ VSE O ZVOKU
Grad Bistra: Tehniški muzej Slovenije
25.3.2016 do 3.12.2017
Ljudi, še posebej živali, zvok spremlja na vsakem koraku, saj je pogosto zvok za živali klučnega pomena za preživetje. Na
razstavi bodo obiskovalci spoznali mehanizme zvoka, načine ustvarjanja zvoka ipd.

NAŠE MALO VELIKO MORJE - INTERAKTIVNA RAZSTAVA
Prirodoslovni muzej Slovenije
20.10.2016 do 31.8.2018
Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim
smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. S
svojimi zakladi nas hrani, daje nam surovine in pomembno vpliva na podnebje. Vse premalo pa se zavedamo, da je tudi
veliko morje ranljivo in premajhno, da bi brez posledic preneslo človekov pohlep.

AFGANISTAN - SLOVENSKI POGLEDI
Slovenski etnografski muzej
25.5.2017 do 30.3.2018
Razstava predstavlja Afganistan, njegovo bogato kulturno zgodovino in zapuščino, kljub temu, da so desetletja nemirov, ki
so se začeli konec 70-ih let, močno preoblikovali deželo in ljudi. Na ogled so fotografije, spomini in predmeti iz zasebnih
zbirk več kot dvajsetih Slovenk in Slovencev, ki so po Afganistanu potovali že v zgodnjih 70-ih letih, v času, ko je bila to še
miroljubna, odprta država, in drugih, ki so jo spoznavali tudi v obdobjih po tem - vse do danes.

SUPERSVETLOBA
Grad Bistra: Tehniški muzej Slovenije
9.5. do 3.12.2017
Razstava o začetkih in razvoju laserske tehnologije v Sloveniji. Predstavljeni so številni izdelki in področja njihove uporabe.
Izvedeli boste, kako laser deluje in spoznali njegove najpomembnejše lastnosti.
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LJUBLJANA, MESTO S PLEČNIKOVIM PODPISOM
Park Tivoli
15.6.2017 do 1.2.2018

Vstop prost
Na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli, znanem tudi kot Plečnikova promenada, je na ogled ena osrednjih razstav, ki
so letos posvečene arhitektu Jožetu Plečniku.

ŽIVJENJA SPOMENIKOV
Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM)
17.6.2017 do 18.2.2018
Dokumentarna razstava o spomenikih, povezanih z drugo svetovno vojno in postavljenih pri nas v času SFR Jugoslavije, je
nastala v seminarju ťUmetnost za skupnostno raboŤ na Oddelku za umetnostno zgodovino Univerze v Ljubljani s
sodelovanjem Moderne galerije.

PETER ABRAM - PREGLEDNA RAZSTAVA
Ljubljanski grad
21.9. do 2.12.2017

Vstop prost
Na pregledni razstavi Petra Abrama, slikarja, kiparja, ilustratorja in likovnega pedagoga je osrednji poudarek namenjen
kiparskemu opusu.

HELENA KOTTLER VURNIK
Narodna galerija
21.9. do 3.12.2017
Svoje delo je Helena Vurnik, rojena Kottler, posvetila predvsem opremi projektov svojega soproga, arhitekta Ivana Vurnika.

UMETNOST ZNANOSTI: ČUDESA MORIJ - RAZSTAVA
Prirodoslovni muzej Slovenije
28.9. do 31.12.2017
Slike na razstavi prikazujejo resnične ribe, katerih koščeni skelet je bil s preprostim kemičnim postopkom obarvan rdeče,
hrustanec pa modro.

MARKO BATISTA - SAMOSTOJNA RAZSTAVA
Kulturni center Tobačna 001
27.10. do 23.11.2017

Vstop prost
Umetnik Marko Batista se z ustvarjanjem hibridnih tehnoloških, elektromagnetnih ali kemičnih sistemov zoperstavlja
mistifikaciji tehnologije, hkrati pa odpira nove načine razmišljanja o njej.

SREDNJEVEŠKA LJUBLJANA
Mestni muzej Ljubljana - MGML
14.11.2017 do 2.5.2018
Arheološke raziskave v starem jedru mesta, ki so potekale po letu 2009, so nam odkrile presenetljive najdbe lesene
arhitekture ter ostanke usnjarske delavnice, ki dokazujejo, da zametki urbanizacije srednjeveške Ljubljane segajo vsaj v 10.
stoletje.

KOLUMBOVA HČI ALMA M. KARLIN - RAZSTAVA
Cankarjev dom
21.9.2017 do 14.1.2018
Alma Karlin je bila slovenska popotnica, pisateljica, pesnica in zbirateljica, najbolj znana po svojem osemletnemu
popotovanju okoli sveta.

PRETEKLOST POD MIKROSKOPOM
Narodni muzej Slovenije
25.10.2017 do 30.4.2018
Muzejski predmeti skrivajo različne zgodbe, ki jih moramo odkriti, če želimo spoznati, kakšen je bil svet in življenje v njem v
preteklosti.

KELTI SO TUDI TU. SLEDOVI KELTSKE POSELITVE V PREKMURJU
Narodni muzej Slovenije - Metelkova
7.10. do 26.11.2017
Mlajša železna doba (latensko obdobje), ki so jo posebej zaznamovali Kelti, je bila v Prekmurju do nedavnega zelo slabo
raziskana; moč je bilo zaslediti nekaj naključnih keramičnih in kovinskih najdb.

JANEZ JANŠA, JANEZ JANŠA, JANEZ JANŠA: JANEZ JANŠA
Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM)
18.10.2017 do 18.2.2018
Leta 2007 so se trije slovenski umetniki včlanili v Slovensko demokratsko stranko (SDS) in uradno spremenili ime v ime
strankarskega prvaka, tedanjega slovenskega premiera, Janeza Janše. Preimenovali so se sicer iz osebnih razlogov, a
ločnice med njihovim življenjem in umetnostjo so se začele zabrisovati na najrazličnejše nepričakovane načine.
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DUŠAN TRŠAR RETROSPEKTIVA (IZBOR DEL 1966-1984)
Moderna galerija
28.9. do 26.11.2017
Na retrospektivni razstavi, ki so jo ob umetnikovem življenjskem jubileju pripravili v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na
Krki, so bila na ogled najpomembnejša dela Tršarjevega opusa, ki nastaja že več kot šestdeset let. V Moderni galeriji
ponujajo izbor del iz obdobja med letoma 1966 in 1984.

NOVEMBER GOURMET LJUBLJANA
različna prizorišča
2. do 30.11.2017
Ljubljana bo novembra tudi gastronomska prestolnica. V družbi chefov in vinarjev se bodo ves mesec vrstili zanimivi
kulinarični dogodki.

December 2017 v Ljubljani

LEDENA FANTAZIJA - LEDENI PARK
Kongresni trg
25.11.2017 do 7.1.2018
Ledena fantazija v čarobni Ljubljani bo popestrila praznični prednovoletni čas, kjer bodo obiskovalci lahko uživali na več
kot 2000 kvadratnih metrih drsalnih površin v parku Zvezda.

TIHOMIR PINTER: KEMIJA PODOBE - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
Galerija Jakopič - MGML
28.11.2017 do 4.3.2018
Tihomirja Pinterja, mojstra črno-bele analogne fotografije, predstavljamo na retrospektivni razstavi ob fotografovi
80-letnici.

TINA KONEC: ČRTE, RISBE - RAZSTAVA
Bežigrajska galerija 1 - MGML
22.11. do 24.12.2017

Vstop prost
Pregledna razstava mlade avtorice, katere dela temeljijo na upodobitvah drevesnih krošenj.

RAZVOJ SLOVENSKE KIPARSKE MISLI - KIPARSKA RAZSTAVA
Ljubljanski grad
12.10. do 16.12.2017

Vstop prost
Izbran razstavni pregled kiparskih del, nastalih izpod rok vseh kiparskih pedagogov, ki so delovali na njej od ustanovitve
(1945/46) do danes.

UMETNOST V JAVNEM PROSTORU - RAZSTAVA
Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana
9. do 30.11.2017
Razstava je del projekta Umetnost v javnem prostoru, ki odpira polemiko in postavlja številna vprašanja o javnem prostoru
&ndash; komu pripada, kdo ima interes ter tudi dostop do vsebinskega oblikovanja le tega, danes pri nas.

KOYAA
Galerija Kresija
7.11. do 3.12.2017

Vstop prost
Koyaa, junak istoimenske serije kratkih animiranih filmov, bo jeseni zapustil gorski vsakdan in prišel na obisk v Ljubljano!
Stanoval bo v Galeriji Kresija in razkazoval samega sebe, skrbno dodelane lutke gospoda Krokarja, s seboj pa pripeljal tudi
impresivno scenografijo in premnoge rekvizite, s katerimi si akterja krajšata čas na Gori.

PREKO MEJA - RAZSTAVA SODOBNIH VIZUALNIH UMETNIKOV IZ SLOVENIJE IN JAPONSKE
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
23.11. do 7.12.2017

Vstop prost
Razstava je osrednji dogodek ob 25.ti obletnici meddržavnega sodelovanja med Japonsko in Slovenijo, kjer se predstavlja
12 sodobnih umetnikov iz Slovenije in Japonske s svežo produkcijo slik, instalacij in kipov.

URBANA ČEBELJA DOMOVANJA OD PLEČNIKA DO DANES - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
Krakovski nasip
14.11.2017 do 7.1.2018

Vstop prost
Čebelnjak je zasnoval in na svojem vrtu postavil že arhitekt Jože Plečnik. Čebele so ga spremljale na vsakem njegovem
koraku in mu bile vzor glede pridnosti ter navdih pri snovanju številnih svečnikov in sveč.

4/4

Prireditve v Ljubljani od 21. do 28.11.2017

Turizem Ljubljana

