Prireditve v Ljubljani
od 23. do 30.9.2017

23.9.2017

09.00

ARTISH - USTVARJALNI FESTIVAL S PRODAJNO RAZSTAVO
Stari in Gornji trg
23.9.2017
09.00 - 18.00

Vstop prost
Festival ARTish, na katerem slovenski ustvarjalci na stojnicah razstavljajo in prodajajo svoja dela, poteka ob določenih
sobotah na Gornjem trgu, pri Herkulovem vodnjaku.

09.00

ART MARKET LJUBLJANA - UMETNIŠKA TRŽNICA
Breg
23.9.2017
09.00 - 16.00

Vstop prost
Na Bregu ob Ljubljanici vsako soboto svoje izdelke prodajajo slovenski umetniki, ki na svojih stojnicah neredko tudi
ustvarjajo.

10.00

SEM FAIR - USTVARJALNI SEJEM
Kavarna SEM
23.9.2017
10.00 - 18.00

Vstop prost
Na vrtu Kavarne SEM (Slovenskega etnografskega muzeja) se ob sobotah zbirajo domači oblikovalci, ustvarjalci in
umetniške duše, ki na ogled postavijo svoje unikatne in domiselne izdelke.

11.00

NASTOPI LJUBLJANSKIH PISKAČEV
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
23.9.2017
11.00 | 11.30

Vstop prost
Ljubljanski piskači, kakršni so nekdaj nastopali na balkonu Mestne hiše, predstavljajo mestni obred, posebej značilen za
Ljubljano.

18.00

POCESTNICA: "READY-MADE" GALERIJA NA PROSTEM
Trg francoske revolucije
23.9.2017
18.00 | 16.00 | 10.00

Vstop prost
Pocestnica - &bdquo;ready made" galerija na prostem vas vabi na voden ogled po mojstrovinah sodobne umetnosti, ki se
skrivajo na vsakem koraku Ljubljane. Oglejte si novo odkritega Michelangela, Pollocka in celo Zankiča - kjer jih ne bi nikoli
pričakovali!

24.9.2017

08.00

BOLŠJI SEJEM STARIN
Breg
24.9.2017
08.00 - 14.00

Vstop prost
Na bolšjem sejmu so naprodaj starine, umetniška dela in še različni drugi predmeti, ki imajo zbiralsko ali pa tudi zgolj
nostalgično vrednost.

11.00

PROMENADNI KONCERTI LJUBLJANSKIH GODB
Park Tivoli
24.9.2017

Vstop prost
Od maja do septembra se bodo v Ljubljani, na Jakopičevem sprehajališču, poleg Tivolskega gradu, vsako nedeljo od 11. ure
naprej moč slišati zvoke ljubljanskih pihalnih orkestrov s koncertnim ali zabavnim programom.

11.00

ZELJADA - ETNOLOŠKO-ZABAVNA PRIREDITEV
Krajinski park Zajčja dobrava v Polju pri Ljubljani
24.9.2017

Vstop prost
Na Zeljadi se vsako leto predstavijo številni zeljarji, na stojnicah je na ogled letni pridelek in pristne jedi na zeljni osnovi, ki
jih obiskovalci lahko tudi okušajo, med tem pa potekajo zabavne igre v katerih sodelujejo različna turistična društva, idr.

19.00

M. KLEMENČIČ: DOKTOR FAUST - LUTKOVNA PREDSTAVA
Ljubljanski grad
24.9.2017
Predstava temelji na sloviti lutkovni uprizoritvi Goethejevega Fausta iz leta 1938, ki jo je zasnoval Milan Klemenčič.
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26.9.2017

18.00

KONCERTI NA LJUBLJANICI
Ljubljana center - od Prulskega do Zmajskega mostu in nazaj
26.9.2017

Vstop prost
V organizaciji Zveze kulturnih društev Ljubljana bodo dogajanje v mestu popestrili pihalni orkestri, ki bodo nastopali na
ladjici, ki bo vozila po Ljubljanici.

27.9.2017

17.00

MINI TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA
Slovenski turistični informacijski center - STIC
27.9.2017
17.00 - 18.30

Vstop prost

28.9.2017

18.15

SLOVENSKI LJUDSKI PLESI OB LJUBLJANICI
Dvorni trg
28.9.2017

Vstop prost
Ena vodilnih slovenskih folklornih skupin, Akademska folklorna skupina France Marolt, ki že od leta 1948 uspešno
predstavlja dediščino slovenskih ljudskih plesov doma in na tujem, na pričujočih nastopih izvaja tradicionalne plese z vseh
področij slovenskega narodnostnega ozemlja. Skoraj vsakega med plesi odplešejo v tradicionalni noši pokrajine, od koder
izhaja.

19.30

ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE
Cankarjev dom
28.9.2017
Orkester Slovenske filharmonije bo pod taktirko italijanskega dirigenta in klarinetista Jader-ja Bignamini-ja s solistom
Matejem Grahkom izvedel skladbe številnih priznanih skladateljev.

29.9.2017

10.00

ODPRTA KUHNA - TRŽNICA HRANE
Glavna tržnica
29.9.2017
10.00 - 22.00

Vstop prost
Na Odprti kuhni, tržnici sveže pripravljenih dobrot, različni slovenski kuharski mojstri kuhajo v živo in na stojnicah prodajajo
svoje jedi.

19.30

ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE
Cankarjev dom
29.9.2017
Orkester Slovenske filharmonije bo pod taktirko italijanskega dirigenta in klarinetista Jader-ja Bignamini-ja s solistom
Matejem Grahkom izvedel skladbe številnih priznanih skladateljev.

20.00

17. FESTIVAL SREDNJEVEŠKE IN RENESANČNE GLASBE
Mini teater Ljubljana: Post-dramsko gledališče
29.9.2017
Festival srednjeveške in renesančne glasbe se v treh dneh zvrstijo nastopi mednarodno uveljavljenih izvajalcev stare
glasbe.

30.9.2017

09.00

ARTISH - USTVARJALNI FESTIVAL S PRODAJNO RAZSTAVO
Stari in Gornji trg
30.9.2017
09.00 - 18.00

Vstop prost
Festival ARTish, na katerem slovenski ustvarjalci na stojnicah razstavljajo in prodajajo svoja dela, poteka ob določenih
sobotah na Gornjem trgu, pri Herkulovem vodnjaku.

09.00

ART MARKET LJUBLJANA - UMETNIŠKA TRŽNICA
Breg
30.9.2017
09.00 - 16.00

Vstop prost
Na Bregu ob Ljubljanici vsako soboto svoje izdelke prodajajo slovenski umetniki, ki na svojih stojnicah neredko tudi
ustvarjajo.
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09.30

LAJNARJI
Čevljarski most
30.9.2017
09.30 - 12.00

Vstop prost
Lajnarji v tradicionalnih meščanskih nošah bodo na ljubljanskih ulicah pričarali vzdušje preteklih časov. Lajna je veliko bolj
zanimiv instrument kot se zdi na prvi pogled. Čeprav je najbolj znana po tem, da so jo v 19. stoletju najpogosteje uporabljali
berači, ki so potovali od vasi do vasi, igranje nanjo ni tako samodejno kot se zdi.

10.00

18. SREDNJEVEŠKI DAN
Križevniška ulica, Trg francoske revolucije, pred Mestno hišo, Prešernov trg
30.9.2017

Vstop prost
Tradicionalni ljubljanski Srednjeveški dan vključuje nastope skupin v srednjeveških nošah, ustvarjalne delavnice, družabne
igre in ples. Spremlja ga festival srednjeveške in renesančne glasbe.

10.00

SEM FAIR - USTVARJALNI SEJEM
Kavarna SEM
30.9.2017
10.00 - 18.00

Vstop prost
Na vrtu Kavarne SEM (Slovenskega etnografskega muzeja) se ob sobotah zbirajo domači oblikovalci, ustvarjalci in
umetniške duše, ki na ogled postavijo svoje unikatne in domiselne izdelke.

11.00

NASTOPI LJUBLJANSKIH PISKAČEV
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
30.9.2017
11.00 | 11.30

Vstop prost
Ljubljanski piskači, kakršni so nekdaj nastopali na balkonu Mestne hiše, predstavljajo mestni obred, posebej značilen za
Ljubljano.

20.00

17. FESTIVAL SREDNJEVEŠKE IN RENESANČNE GLASBE
Mini teater Ljubljana: Post-dramsko gledališče
30.9.2017
Festival srednjeveške in renesančne glasbe se v treh dneh zvrstijo nastopi mednarodno uveljavljenih izvajalcev stare
glasbe.

20.00

POPJAZZIADA - FESTIVAL VOKALNE GLASBE
Kino Šiška - Center urbane kulture
30.9.2017
Popjazziada je a cappella festival, ki vsako leto predstavi novosti na področju popularne vokalne glasbe. Vsak izmed
nastopajočih vokalnih skupin na svojevrsten način prenaša zvoke znanih in manj znanih skladb v a cappella svet, kjer
glasovi zamenjajo inštrumente.

druge
prireditve

BIO 25 - 25. BIENALE OBLIKOVANJA: DALEČ, TAKO BLIZU
Grad Fužine: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
25.5. do 19.11.2017
BIO &ndash; Bienale oblikovanja je mednarodna platforma za nove pristope v oblikovanju. BIO je bil ustanovljen leta 1964
kot prvi oblikovalski bienale v Evropi. Od svojega nastanka je bil priča mnogim spremembam in premikom, do katerih je
prišlo v zadnjega pol stoletja.

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.

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.

32. MEDNARODNI GRAFIČNI BIENALE
Grad Tivoli: Mednarodni grafični likovni center
16.6. do 24.10.2017
Ne zamudite umetniškega dogodka leta v Ljubljani! Mednarodni grafični bienale poteka že od leta 1955 in je ena najbolj
odmevnih grafičnih prireditev na svetu.
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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.

FESTIVAL ULIČNE GLASBE LJUBLJANA - FUGL
različne lokacije
27.9. do 1.10.2017

Vstop prost
Festival ulične glasbe - FUGL poteka na šestih turistično prepoznavnih točkah v Ljubljani: Špica, Breg, Čevljarski most,
Mestni trg, Prešernov trg, park Tivoli in drugje. Nastopajo glasbeniki z različnimi glasbenimi zvrstmi in glasbenimi ozadji.
Odri nastopajočih so postavljeni tako, da jih med seboj poveže ura umirjene hoje, ob sprehodu obiskovalca velik del poti
spremlja živa glasba.

NAŠE MALO VELIKO MORJE - INTERAKTIVNA RAZSTAVA
Prirodoslovni muzej Slovenije
20.10.2016 do 15.9.2018
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.

PLEČNIK NAD MESTOM - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
Ljubljanski grad
25.5. do 1.10.2017
Na razstavi bodo predstavljeni Plečnikovi uresničeni in neuresničeni načrti za Ljubljanski grad.

SLOVENSKO MODERNISTIČNO STEKLO
Narodni muzej Slovenije - Metelkova
8.3. do 1.10.2017
Na ogled je zbirka modernističnega stekla, ki ima na Slovenskem tradicijo oblikovanja in izdelovanja predvsem v obdobju
med petdesetimi in osemdesetimi leti 20. stoletja. Na ogled so tudi nekateri pomembni predmeti od 16. stoletja do danes,
ki so nastali na ozemlju današnje Slovenije, pa tudi drugje v Evropi in predstavljajo pomembne prelomnice v oblikovanju
stekla.

POTI SAMURAJEV. JAPONSKO OROŽJE IN BOJEVNIŠKA KULTURA NA SLOVENSKEM
Narodni muzej Slovenije - Metelkova
30.5. do 5.11.2017
Razstava predstavlja okrog 50 izbranih primerkov japonskega orožja in zaščitne opreme iz Narodnega muzeja Slovenije
ter več zasebnih zbirk. Poleg orožja je mogoče videti tudi oris iz življenja bojevnikov, njihov etos in miselni svet, v katerem
so živeli ter poti, po katerih je izročilo samurajev doseglo Slovence.

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.

IZGINJAJOČE KULTURE - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NATIONAL GEOGRAPHICA SLOVENIJA
Ljubljanski grad
9.6. do 24.9.2017

Vstop prost
Fotografa Arne Hodalič in Katja Bidovec bosta razstavila fotografije iz projekta ťIzginjajoče kultureŤ, katerega namen je
predstaviti ljudstva, ki še vedno živijo tako kot pred stoletji, a so po mnenju antropologov zaradi različnih vzrokov na robu
izumrtja.
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ARHEOMUZIKA. RAZISKOVANJE GLASOV IN GLASBE STARE EVROPE
Narodni muzej Slovenije
12.6. do 24.9.2017
Namen razstave je sodobno in živahno poustvariti najstarejša obdobja glasbenega ustvarjanja vse od starejše kamene
dobe do rimskega in srednjeveškega časa. V tem časovnem okviru ima pomembno vlogo tudi slovenski prostor, ki z
neandertalčevim glasbilom iz Divjih bab odmevno soustvarja zgodbo o najstarejši glasbi v Evropi in na svetu.

LJUBLJANA, MESTO S PLEČNIKOVIM PODPISOM
Park Tivoli
15.6. do 7.11.2017

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.

MARIA BONOMI: ZA VEDNO GRAFIKA
Galerija Jakopič - MGML
16.6. do 29.10.2017
Razstava ene od najpomembnejših predstavnic brazilske sodobne umetnosti in kulture, mednarodno priznano umetnico
Mario Bonomi. Njeno delo je ne glede na vsebino, globoko osebno, vseskozi optimistično, polno entuziazma, radovednosti
in veselja do življenja. Njene grafike so izrazno močne, hkrati pa jih odlikujeta krhkost in navidezna preprostost.

HIC PROCUL A CURIS/TUKAJ, DALEČ OD SKRBI - S POGORIŠČA DVORCA ZALOG PRI
MORAVČAH REŠENE UMETNINE
Mestni muzej Ljubljana - MGML
13.6. do 24.9.2017
Razstava do danes skorajda nepoznanih iluzionističnih baročnih poslikav Franca Jelovška, ki so bile pred sedmimi desetletij
rešene z ruševin dvorca, nedavno pa temeljito restavrirane (RC, ZVKDS) in raziskane (MGML, Ana Iskra Pokrajac).

NEPOSLUŠNE. EULALIA GRAU, KATALIN LADIK IN ŽENE U CRNOM - RAZSTAVA
Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM)
29.6. do 1.10.2017
Razstava predstavlja pionirko feministične umetnosti Eulŕlio Grau, pesnico in glasbenico Katalino Ladik in aktivistično
skupino Žene u crnom. Razstava se osredotoča na tri ťpozicijeŤ neposlušnosti. Še bolj zato, ker so neposlušne v našem
primeru ženske.

GALERIJA ARKADE
Glavna tržnica - Plečnikove pokrite tržnice
4.7. do 25.9.2017

Vstop prost
Pod slikovitimi Plečnikovimi arkadami Ljubljanske tržnice (med ribarnico in prvo ložo ) se nahaja Galerija Arkade, zvočna
galerija ki je zasnovana je kot osem kanalna postavitev, ki omogoča prostorsko poslušanje med sprehajanjem pod
arkadami.

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.

DELO ALI UMETNOST - RAZSTAVA
Galerija Vžigalica
6.9. do 15.10.2017

Vstop prost
Skupinska razstava umetniške skupine iz Osake in okolice ponuja vpogled v produkcijo umetniške scene okoli galerije
Šimbun Ona. Razkrila bo organizacijo in preživitvene strategije umetnikov na Japonskem, ki v praktični in tehnološko
naravnani družbi delujejo z zelo malo javne podpore.

URBANO - SKUPINSKA RAZSTAVA
Mestna galerija Ljubljana - MGML
28.9. do 12.11.2017

Vstop prost
Na skupinski razstavi z naslovom Urbano v Mestni galeriji Ljubljana bodo predstavljeni umetnik, ki so v zadnjih petih letih
razstavljali v Tobačni in jih druži razmislek o arhitekturi in urbanizmu nasploh.
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VLADIMIR NIKOLIĆ - SAMOSTOJNA RAZSTAVA
Kulturni center Tobačna 001
21.9. do 13.10.2017

Vstop prost
Dela Vladimirja Nikolića so avto-refleksivna, pri čemer rad pre-izprašuje svojo prakso, motive, ambicije in vlogo umetnika v
sistemu, znotraj katerega deluje.

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.

SONICA FESTIVAL
Različne lokacije
25. do 30.9.2017
Deveta ljubljanska SONICA! Teden dni glasbenih poslastic, audiovizualnih doživetij, srečanj z ustvarjalci, filmov in video del
ter sprehodov v takšne in drugačne narave.

UMETNOST ZNANOSTI: ČUDESA MORIJ - RAZSTAVA
Prirodoslovni muzej Slovenije
28.9. do 30.12.2017
Slike na razstavi prikazujejo resnične ribe, katerih koščeni skelet je bil s preprostim kemičnim postopkom obarvan rdeče,
hrustanec pa modro.

ŠTIRI DAME IN MARTIN KRPAN - RAZSTAVA
Galerija Kresija
7.9. do 1.10.2017

Vstop prost
Razstava ob 100. obletnici prve slovenske slikanice, povesti o Martinu Krpanu ki je prvič izšla leta 1917.

KERAMIKA V MAGISTRATU
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
5. do 27.9.2017

Vstop prost
Že tradicionalna pregledna skupinska razstava Društva keramikov in lončarjev.

LJUBLJANA, MESTO TRAJNOSTNIH POTI - ŠTUDENTSKA RAZSTAVA
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
21.9. do 4.10.2017

Vstop prost
Razstavni projekt postavlja na ogled študije in projekte, nastale v letu 2016/2017 v okviru študijskega procesa na Fakulteti
za arhitekturo v Ljubljani, ki se ukvarjajo z vključevanjem vizije Ljubljane kot trajnostnega, zelenega mesta v arhitekturno
načrtovanje.

MATJAŽ TANČIČ: HEROS
Galerija Fotografija
18.9. do 14.10.2017
Hér

JOŽE TISNIKAR (1928-1998), ROJSTVO IN SMRT - RAZSTAVA
Bežigrajska galerija 2 - MGML
6.9. do 25.10.2017

Vstop prost
Pregledna in spominska razstava risb in slik Jožeta Tisnikarja predstavlja dela, ki jih je umetnik ustvaril med letoma 1957 in
1998.

OD SKICE DO LUTKE: LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Bežigrajska galerija 1 - MGML
31.8. do 8.11.2017

Vstop prost
Na letošnji predstavitvi slovenskega lutkarstva, se prvič v Ljubljani predstavlja Lutkovno gledališče Maribor.

REKA SKOZI MESTO
Krakovski nasip
19.9. do 5.10.2017

Vstop prost
Namen razstave je približati tehnično dediščino mostov, predvsem ljubljanskih. Odpira nove poglede na arhitekturne
rešitve in detajle, ki se kažejo v okrasju mostov in prikazuje lepoto forme ter estetiko krajine, v kateri so mostovi
nepogrešljiv element povezovanja in zbliževanja.
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DINNER IN THE SKY
Kongresni trg
23. do 27.9.2017
Privoščite si kosilo ali večerjo 50 metrov nad tlemi, z osupljivimi razgledi na Ljubljano. Meni, ki sta ga pripravila kuharska
mojstra Luka Jezeršek in Darko Klemen, bodo zaznamovali Okusi Ljubljane. Skrbno izbrani meni bo vseboval kakovostne
sestavine lokalnega porekla.

DARILO SLOVENSKE ARHITEKTURE: EDVARD RAVNIKAR - OBLIKOVALSKA RAZSTAVA
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
30.9. do 22.10.2017

Vstop prost
Darilo slovenske arhitekture je kolekcija izdelkov z motivi iz ključnih del slovenske arhitekturne dediščine in sodobnosti.
Zbirke izdelkov nastajajo na pobudo Centra arhitekture Slovenije (CAS) v sodelovanju z različnimi fakultetami v želji po
ozaveščanju o slovenski arhitekturni in kulturni dediščini.

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.
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