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(Cena vključuje: izposojo koles; kratke obiske brivca, Plečnikove 

hiše, Narodne galerije, Cankarjeve sobe in gostilne na Rožniku ter 

ateljeja MGLC; kavo ali čaj, kos slovenske potice in darilo).

3 brkači, ki so oblikovali Ljubljano
Brko tura je zgodba o drznih in brkatih - Arhitektu, 

Pisatelju in Slikarju. Jože Plečnik, Ivan Cankar in Rihard 
Jakopič so kot trije veliki umetniki in vizionarji za vedno 

zaznamovali Ljubljano in Slovenijo. Čeprav so se zelo 
razlikovali po značaju in stilu brk, so pred stoletjem v 

Ljubljano prinesli svetovljanski duh in sooblikovali njen 
današnji značaj. Začutite moč ustvarjalnosti v slovenski 
prestolnici in odkrijte skrite kotičke treh velikanov na 

nenavadni kolesarski turi.

1. april - 30. september:
vsak petek ob 15.00

3.5 ure

Slovenski Turistični Informacijski  
center (STIC)

45,00€

Urnik:

Trajanje:

Izhodiščna točka:

Cena:
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Pripravlja in izdaja: Turizem Ljubljana • Naslov uredništva & tržno 
komuniciranje: TL, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, tel. 306 12 29,  
faks 306 12 04, sonja.juranovic@visitljubljana.si •  
Fotografija na naslovnici: Nea Culpa • Produkcija: Prajs d.o.o. 

Tisk: Partner Graf d.o.o., julij 2019
Publikacija je izdelana iz okolju prijaznega papirja.

Kam izhaja kot mesečnik v slovenščini in angleščini 1. v mesecu.
Za spremembe v programu ne odgovarjamo.
Informacije o prireditvah in Ljubljani: TIC, tel. 306 12 15, 306 12 35

www.visitljubljana.com
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1. Logotip Ljubljana zmagovalka 2016 - Zelena prestolnica Evrope

ko je logotip ZPE ožji od 25 mm,  
je motiv z zastavo ločen od logotipa in povečan

veliki logotip ZPE

mali logotip ZPE

Mestna občina  
Ljubljana
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vertikalna varianta 02:

razdalja med logotipom MOL in ZPE  
(brez zastave) je večja ali enaka širini grba

razmik je ≥ x

x

 
 

širina logotipa ZPE (brez zastave)
je enaka širini grba

razdalja med logotipom MOL in ZPE (brez zastave) 
je večja ali enaka polovici širine grba.
razmik je ≥ x/2
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širina logotipa ZPE (brez zastave)  
je enaka širini grba

x
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Priporočamo 

Mednarodni grafični bienale, 7.6.-29.9., različne lokacije
33. grafični bienale kurira umetniški kolektiv 
Slavs and Tatars, ki se v letošnji izdaji bienala 
posveča premisleku o grafičnem ne zgolj v 
pomenu medija, temveč v pomenu njegove 
zmožnosti za delovanje, kot o agensu. 
Bienale bo tako poskušal osvetliti, kako 
grafični jezik z uporabo ironije in smešenja 
spodbuja vznik te izrazito trdožive in aktualne oblike kritike oziroma infrapolitike.

Poletje v stari Ljubljani, 11.6. - 31.8.
31. mednarodni festival Imago Sloveniae - 
Poletje v stari Ljubljani
Tradicionalni festival Poletje v stari Ljubljani, ki 
poteka v okviru projekta Imago Sloveniae, vsako 
leto popestri dogajanje v mestu s sporedom 
koncertov klasične glasbe v slikovitem okolju 
starega mestnega jedra, na katere je vstop prost. 
Festival se začne v juniju in traja vse do konca avgusta, ko se zaključi s prireditvijo Noč v 
Stari Ljubljani. Del festivala so tudi koncerti v okviru Jazz odra.

Ljubljana Festival, 2.7. -15.9., različne lokacije
Ljubljana Festival s svojo dolgoletno 
tradicijo in sporedom vrhunskih umetniških 
dogodkov izrazito zaznamuje kulturno 
dogajanje v Ljubljani. Letošnji, že 67. Ljubljana 
Festival, bo slavnostno otvorila opera Aida. 
Priljubljena opera bo tokrat izvedena v 
koprodukciji Festivala Ljubljana, HNK Split, 
Slovenske filharmonije ter SNG Maribor. Režiser Dražen Siriščević bo uprizoritev 
Aide premišljeno vkomponiral na Kongresni trg, vanjo pa bo vključil tudi nastop 
plemenitih lipicancev iz Kobilarne Lipica.

Ana Desetnica, 3. - 6.7., različne lokacije
Mednarodni festival uličnih gledališč, Ana 
Desetnica predstavlja sodobne ustvarjalne 
tokove na področju uličnega gledališča. 
Na različnih prizoriščih se bo predstavilo 
veliko število pouličnih artistov, klovnov, 
cirkusantov, žonglerjev, vrvohodcev, 
požiralcev ognja, glasbenikov, provokatorjev, 
plesalcev in igralcev iz Slovenije in od drugod.
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Film pod zvezdami, 11.7. - 3.8., Ljubljanski grad
Kinodvor in Ljubljanski grad vabita na 
poletne filmske večere na prostem. V 
čarobnem ambientu Grajskega dvorišča 
se bo zvrstil raznolik program filmskih 
vrhuncev pretekle sezone, pa tudi šest svežih 
filmov, ki bodo prvič javno predstavljeni 
na slovenskem platnu. Otvoritveni film bo 
prvenec Urše Menart Ne bom več luzerka, dobitnika vesne za najboljši celovečerni 
film na Festivalu slovenskega filma v Portorožu. 

Letni Kinodvor na Kongresnem trgu , 26. - 29.8.
Letni Kinodvor na Kongresnem trgu je 
brezplačna prireditev s projekcijami vrhuncev 
filmske umetnosti. Z njo se mestni kino 
že šesto leto zapored postavlja ob bok 
primerljivim in turistično pomembnim 
projektom v Locarnu, Dunaju, Parizu, 
Londonu in Bologni. Projekcije so posvečene 
pomembnim obletnicam in dogodkom v mestu in filmu. Tudi letos bo prireditev 
potekala štiri zaporedne večere, na ogled pa bodo štiri brezčasne filmske komedije.

Dobimo se pred ŠKUCem, 19. - 28.7., pred in v  Galeriji Škuc
Festival Dobimo se pred Škucem predstavlja 
sklop kulturnih večerov, ki potekajo 
neprekinjeno že sedemnajsto leto zapored 
v mesecu juliju. Namen festivala je s 
kvalitetnimi kulturnimi dogodki raznovrstnih 
umetniških zvrsti dopolniti in popestriti 
poletno dogajanje v starem mestnem jedru 
Ljubljane. Pester festivalski program je namenjen široki javnosti, tako otrokom in 
mladini kot tudi odraslim z različnimi kulturnimi željami in potrebami.

Mladi levi 2019, 23. - 31.8., Stara mestna elektrarna - 
Elektro Ljubljana in druge lokacije

Mednarodni festival Mladi levi je eden 
najvidnejših letnih dogodkov zavoda Bunker, 
ki  vsak konec poletja v Ljubljano pripelje 
najaktualnejše odrske ustvarjalce z vseh 
koncev sveta. Festival je prepoznaven po 
svojem ustvarjalnem in živahnem vzdušju, 
radovedni publiki in družabnosti. Letošnja, 
22. edicija festivala Mladi levi, bo združila umetnike, mislece in občinstvo v 9 dneh 
vznemirljivih skupnih raziskovanj pod površjem, prehajanjem skozi različne plasti 
stvari in njihovih odnosov do družbe danes. 
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Ljubljanski grad
Srednjeveška trdnjava z novo privlačno podobo, prostor napolnjen z bogato 
kulturno in umetniško vsebino, priljubljeno sprehajališče in ena izmed najbolj 
obiskanih turističnih točk v Sloveniji.
Grad je odprt od 9.00 do 23.00, grajske vsebine pa od 9.00 do 21.00.
Obratovalni čas tirne vzpenjače: od 9.00 do 23.00. Vožnje na 10 minut. 
Informacije: tel. 306 42 93, www.ljubljanskigrad.si, FB: Ljubljana Castle

Doživljajska vodena ogleda: 
»Časovni stroj« - od Emone do mestnega simbola 
Časovni stroj obiskovalce na vodenem ogledu z grajskim vodnikom in kostumiranimi 
liki popelje skozi šest prelomnih obdobij, ki so zaznamovala zgodovino 
Ljubljanskega gradu in razvoj našega mesta. 
Termini vodenih ogledov v juliju in avgustu: vsak dan ob 11.00, 13.00 in ob 17.00; za 
organizirane skupine po dogovoru. 
Zbirno mesto: most pred glavnim vhodom. Vstopnina
»Izza grajskih rešetk« - o zgodovini kaznovanja na Ljubljanskem gradu 
Na doživljajskem vodenem ogledu se v družbi grajskega vodnika in kostumiranih 
likov podate v preteklost - zgodovino kaznovanja na Ljubljanskem gradu in ob tem 
spoznate tudi raznolikost in razvoj kaznovanja od srednjega veka naprej.
Termini vodenih ogledov v juliju in avgustu: vsak dan ob 15.00; za organizirane 
skupine po dogovoru. 
Zbirno mesto: most pred glavnim vhodom. Vstopnina

Grajski pobeg
Igra pobega z elementi igre »escape room« za 2 do 4 osebe.
Vsak dan od 9.00 do 19.00

Razgledni stolp 
V zastekljeni etaži Razglednega stolpa se nahaja stalna razstava iLjubljana, 
ki s sodobnimi tehnologijami in brez posegov v prostor vzpostavlja nosilno 
informacijsko točko za ogled kulturne dediščine v Ljubljani. 

Virtualni grad - Ljubljanski grad skozi čas
Dvanajstminutna projekcija zgodovine Ljubljanskega gradu, njegovega 
arhitekturnega razvoja, arheoloških spoznanj - vse do današnje podobe.

Slovenska zgodovina 
Stalna razstava, ki ponuja zgodovinski pregled razvoja slovenskega prostora od 
prazgodovine do danes. 

Lutkovni muzej 
Stalna muzejska postavitev izpostavlja mejnike slovenske lutkovne zgodovine, ter 
na interaktiven način predstavlja bogastvo tako tradicionalne kot sodobne lutkovne 
umetnosti.

Kaznilnica 
Stalna razstava v nekdanjih ječah samicah predstavlja obdobje Ljubljanskega 
gradu v 19. in v prvi polovici 20. stoletja, ko je bil celoten grad preurejen v državno 
kaznilnico. 



5

Grajsko orožje
Kakšno je bilo videti orožje, ki so ga v slovenskem prostoru uporabljali ob koncu 
srednjega veka, lahko obiskovalci spoznajo na novi stali postavitvi Grajsko orožje v 
Erazmovem stolpu. Na ogled je štirinajst verodostojno rekonstruiranih primerkov 
orožja, ki se deli na hladno orožje, orožje na tetivo in ognjeno orožje. Osrednji 
eksponat razstave pa je kompleten ploščni oklep.

Mogočni varuhi preteklosti: Gradovi na Slovenskem do 17.11.
Osrednja tematska razstava Ljubljanskega gradu v letu 2019 Slovenijo prikazuje kot 
deželo gradov. Gradovi že od nekdaj burijo našo domišljijo. S svojo pomembnostjo 
in veljavo ter s svojo mogočnostjo in trdnostjo nas ponosno opozarjajo na 
preteklo vlogo varuhov dežel, mest in meja, pa tudi na svoje praviloma plemenite 
stanovalce. Razstava v Kazematah izpostavlja pet slovenskih gradov in z njimi 
povezanih osebnosti, ki so zaznamovale našo preteklost, ter z raznolikim 
fotografskim gradivom in maketami osvetljuje bogato zapuščino, ki so jo gradovi 
skozi stoletja ohranjali.
Kazemate: od 9.00 do 21.00

Jelka Reichman - ilustracije »Dvanajst slonov« do 15.9.
Peterokotni stolp: od 9.00 do 21.00
Vstop prost

Matjaž Krivic - fotografije »Litij: Gonilo 21. stoletja« do 13.10.
Grajski drevored   

Vzporedni svetovi Alana Hranitelj 5.7. do 8.9.
Retrospektivna razstava
Ustvarjalni podvigi kostumografa Alana Hranitelja se prepletajo na področjih 
opere, gledališča in filma tako doma kot v tujini. Sodeluje z najpomembnejšimi in 
najbolj uveljavljenimi ustanovami po svetu. Razstava Vzporedni svetovi je tridelna, 
postavljena je ob triintridesetletnici Hraniteljevega umetniškega delovanja in 
trinajst let po retrospektivni razstavi Kostumografija 1986-2006 v Mednarodnem 
grafičnem likovnem centru v Ljubljani. V prvem delu razstave je predstavljen izbor 
sedemdesetih kostumov za gledališče, opere in balet, ki so nastali med letoma 
2006 in 2019. V drugem delu je pod naslovom Počivaj v miru zbranih sedem figur, 
ki sicer naseljujejo »nevidne« svetove podzavesti, sanj, domišljije in mitologije. Tretji 
del razstave pa je pogled v Omaro norega klobučarja - pogled v neskončno barviti 
svet oblačenja, za katerega ni nujno, da ostane zaprt v knjigi Lewisa Carrolla. Vrata 
omare so odprta ...
Palacij in Stanovska dvorana: od 9.00 do 21.00

do 1.9. 10.00 do 
20.00

Grajska bralnica 
Obrambni jarek pod grajskim mostom 
Samo v primeru lepega vremena 
Vstop prost

sobote 11.30 Grajski piskači; fanfare 
Razgledni stolp 
Samo v primeru lepega vremena

Ljubljanski grad
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če, 11.7. do so, 3.8. Film pod zvezdami 
Grajsko dvorišče 
Glej str. 53

če, 8.8. 18.00 tAman  
Piknikoncert - družinsko srečanje ob dobri glasbi, hrani 
in pijači 
Obrambni jarek: vstop prost

pe, 9.8. 18.00 Uroš Buh 
Piknikoncert - družinsko srečanje ob dobri glasbi, hrani 
in pijači 
Obrambni jarek: vstop prost

to, 20. do 
ne, 25.8.

21.00 Panč 
Festival stand up komedije 
Grajsko dvorišče

to, 27.8. 18.00 Kamišibaj 
Pravljice pred zidom - predstava za družine 
Vstop prost

sr, 28. do 
so, 31.8.

20.30 Komedija pod zvezdami 
sr, 28.8. Profesor Kuzman mlajši 
Nastopa Uroš Kuzman 
če, 29.8. Đurologija 
Nastopa Branko Đurić - Đuro 
pe, 30.8. Predstava za vsako priložnost 
Nastopata: Lado Bizovičar in Jure Godler 
so, 31.8. Tako ti je, mala moja 
Nastopata: Tanja Ribič in Goran Rukavina 
Grajsko dvorišče

Ljubljanski grad
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Mednarodni grafični bienale
7. junij do 29. september 2019

33. Grafični bienale Ljubljana, Vice v lisice

Kurator: umetniški kolektiv Slavs and Tatars
35 umetnikov na 9 lokacijah po Ljubljani
Razstava Vice v lisice obravnava žanr satire v današnjem času z več vidikov. 
Ob zgodovinskem delu predstavlja tudi dela sodobnih umetnikov in vključuje 
intervencije različnih aktivistov in novomedijskih polemikov ter predstave stand up 
komikov in drugih. Umetniški kolektiv Slavs and Tatars se v 33. izdaji bienala posveča 
premisleku o grafičnem ne zgolj v pomenu medija, temveč v pomenu njegove 
zmožnosti za delovanje, kot o agensu. Bienale tako poskuša osvetliti, kako grafični 
jezik z uporabo ironije in smešenja spodbuja vznik te izrazito trdožive in aktualne 
oblike kritike oziroma infrapolitike. Satira se je namreč s tem, ko z izrekanjem resnice 
nastavlja oblasti ogledalo, dokazala kot petrijevka v svetu postresničnostnih bakterij.

Prizorišča 33. grafičnega bienala so zasnovana kot parkour po mestu in so na devetih 
lokacijah v Ljubljani. Razstava se z osrednjega prizorišča v Mednarodnem grafičnem 
likovnem centru (MGLC) seli na ključna prizorišča za sodobno umetnost v Ljubljani in 
tako osvetljuje ustvarjalni utrip mesta. 

MGLC - Mednarodni grafični likovni center, MGLC - Švicarija, Narodna galerija, 
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Galerija Equrna, Galerija ZVKDS, Galerija 
ISIS, Projektni prostor DUM Dobra Vaga.

Kratka vodstva v slovenskem in angleškem jeziku:
Vsak torek v juliju ob 18.30: po MGLC in Švicariji (zbirno mesto v MGLC, park Tivoli).
Vsak torek v avgustu ob 18.30: po galerijah v centru mesta (zbirno mesto v Galeriji 
Equrna).

Maratonska vodstva:
Na razstave se gre peš: so, 21.9., 11.00 do 14.00 (v evropskem tednu mobilnosti)
Umetnost & razvedrilo: ne, 29.9., 11.00 do 14.00 (v sklopu dnevov evropske kulturne 
dediščine in tedna kulturne dediščine 2019)
Začetek vodstva ob 11.00 v MGLC; druga zbirna točka za vodstvo je ob 12.30 pred 
Narodno galerijo.
Maratonska vodstva spremljajo impro intervencije v sodelovanju z Impro ligo.

www.mglc-lj.si
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Galerije
Narodna galerija 

Prešernova 24, tel. 241 54 18, www.ng-slo.si
Stalna zbirka: Umetnost na Slovenskem in stalna razstava Zoran Mušič (1909-
2005): Iz umetniške zbirke Ljubana, Milade in Vande Mušič - Narodni galeriji 
podarjena in posojena dela.
V stalni zbirki si lahko ogledate kronološki prerez vrhuncev likovne umetnosti na 
Slovenskem; izbor umetnin iz 19. in 20. stoletja.

ne, 7.7. in 
4.8.

11.00 Javni vodstvi po stalni zbirki

Prostor v prostoru. Scenografija na Slovenskem do leta 1991 do 8.9.
Razstava »Prostor v prostoru« bo prva pregledna razstava, ki bo slovensko 
scenografijo prikazala zgodovinsko, stilno, likovno in gledališko ob enem. S pomočjo 
ohranjenih maket, scenskih osnutkov v različnih likovnih tehnikah, skic, načrtov 
in fotografij predstav, med njimi tudi najmanjšega scenskega osnutka v velikosti 
pisemske znamke, bo predstavljena scenografija kot veda, delo sodobnih in starejših 
scenografov ter razvoj prostorov igre na slovenskih odrih.
Ker je večina scenografov starejše generacije tudi pomembnih slovenskih likovnih 
umetnikov, bo razstava poudarila tudi gledališki del njihovih opusov, ki je bil do 
sedaj slabše predstavljen. Razstava bo scenografijo umestila v slovensko in evropsko 
likovno umetnost ter gledališko zgodovino.

če, 11- in 
25.7., 29.8.

18.00 Javna vodstva po razstavi Prostor v prostoru. 
Scenografija na Slovenskem do leta 1991

Alan Ford teče častni krog do 13.10.
Razstava originalnih risb ob 50. obletnici prvega izida stripa. 
Strip sta v obdobju 1969 do 1975 ustvarjala Italijana Luciano Secchi - Bunker in 
Roberto Raviola - Magnus. Razstava zajema le table iz njunega skupnega obdobja 
ustvarjanja stripa.
Strip je že leta 1970 zaživel v Jugoslaviji v hrvaškem prevodu Nenada Brixya. V 
slovenskem prevodu Branka Gradišnika smo dobili strip šele leta 1993. Alan Ford 
ni le strip, je institucija. Njegov vpliv na popularno kulturo v bivši skupni državi je 
neizmerljiv.
Na razstavi je na ogled 162 originalnih tabel.

če, 4. in 
18.7., 1., 8. 
in 22.8.

18.00 Javna vodstva po razstavi Alan Ford teče častni krog

Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki od 10.00 do 20.00. Zaprto: ponedeljki 
Vsako prvo nedeljo v mesecu prost vstop na stalno razstavo.
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Moderna galerija
Cankarjeva ulica 15, tel. 241 68 00, www.mg-lj.si
20. stoletje. Kontinuitete in prelomi 
Razstava del iz nacionalne zbirke Moderne galerije.
Razstava 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi tradicionalno linearnost kronološke 
postavitve modernističnih del prekinja s problemsko linijo avantgard in partizanske 
umetnosti, ki enakovredno vstopata v nacionalno zgodovino umetnosti in jo tako 
obenem tudi prevprašujeta. 
Točke v času 
Prostorsko krožna časovnica z izborom del predstavlja osvežitev in dopolnitev stalne 
razstave 20. Stoletje. Kontinuitete in prelomi. 
70+7: Kaj je v številu? Kronika razstav v Moderni galeriji 
Moderna galerija letos praznuje 70 let, Muzej sodobne umetnosti Metelkova pa 7 let. 
Posebej je osvetljen izbor določenih razstav, ki sta jih strokovna in/ali laična javnost 
prepoznali za prelomne, referenčne, pionirske in ki so (so)avtorsko delo kustosov in 
strokovnih delavcev Moderne galerije. 
Na robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929-1941) do 15.9.
Mednarodna razstava vizualne umetnosti v Kraljevini Jugoslaviji, osrednji dogodek 
leta 2019 v Moderni galeriji, je problemski pregled slikarstva, kiparstva, grafike, 
risbe, fotografije in filma od kraljeve uvedbe diktature 6. januarja 1929, ki je močno 
vplivala na tako imenovani spopad na umetniški levici, vse do začetka druge 
svetovne vojne na jugoslovanskih tleh (april 1941).

to, 2.7. 17.00 Slovenska umetnost tridesetih let - med družbeno 
kritičnostjo in umirjenim modernizmom; Asta Vrečko 
vodi po izbranih poglavjih slovenske umetnosti na 
razstavi Na robu - Vizualna umetnost v Kraljevini 
Jugoslaviji 1929-1941.

če, 4.7. 18.00 M. Širola: Zapuščeni otrok, 1930 (Hrvaška), film 
Vstop prost

če, 4. in 
18.7., 1., 
15. in 29.8.

18.00 Javno vodstvo po razstavi Na robu; vodi Miha Valant.

to, 16.7. 17.00 Barvni realizem in iskanje nacionalnega izraza v 
slovenski umetnosti; Asta Vrečko vodi po izbranih 
poglavjih slovenske umetnosti na razstavi Na robu - 
Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941.

to, 23.7. 10.00 Vozičkanja po umetnosti : Vodeni ogledi razstave Na 
robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji 
Namenjeno je vsem, ki se sprehajajo po Ljubljani z 
otroškim vozičkom.

Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki od 10.00 do 20.00. Zaprto: ponedeljki 
Prost vstop vsako prvo nedeljo v mesecu 

Galerije

https://www.facebook.com/asta.vrecko
https://www.facebook.com/events/264547507777304/
https://www.facebook.com/events/264547507777304/
https://www.facebook.com/asta.vrecko
https://www.facebook.com/events/264547507777304/
https://www.facebook.com/events/264547507777304/
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Galerije
Muzej sodobne umetnosti Metelkova - MSUM

Majstrova ulica 3, www.mg-lj.si
Izbor del iz zbirke Artest 2000+ in nacionalne zbirke
Zbirka Arteast 2000+ je prva muzejska zbirka, ki se je oblikovala in nastajala s 
poudarkom na vzhodnoevropskih povojnih avantgardah v širšem mednarodnem 
kontekstu. Od ustanovitve leta 2000 je zbirka zaslovela po tem, da podaja obsežen 
pregled umetnosti v regiji in pri tem izrisuje, kako so se te države razvijale od 
šestdesetih let preko tranzicijskega obdobja v devetdesetih letih do sedanjega 
konteksta globalnega neoliberalnega kapitalizma. 

če, 25.7. in 
8.8.

18.00 Javno vodstvo po Izboru del iz zbirke Artest 2000+ in 
nacionalne zbirke z uvodom v angleščini; vodi Tjaša 
Pogačar

Južna ozvezdja. Poetike neuvrščenih do 10.9.
Razstava Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih se posveča gibanju neuvrščenih 
s posebnim poudarkom na njegovih idejah, idealih in načelih, ki so se dotikali 
kulturne politike, v sodobni kontekst pa jih umešča z vprašanjema: bi lahko 
obstajala neuvrščena sodobnost? In če ja, kakšna bi bila? Pri obravnavanih 
temah ne gre za kako eksotiko iz preteklosti niti za nostalgijo po samem gibanju. 
Nasprotno; razstava poudari, kako so si »južna ozvezdja« zamišljala oblike politike, 
izhajajoče iz življenja narodov in družb, na silo potisnjenih na obrobje svetovnega 
gospodarskega, političnega in kulturnega sistema.

če, 11.7. in 
22.8.

18.00 Javno vodstvo po razstavi Južna ozvezdja. Poetike 
neuvrščenih z uvodom v angleščini; vodi Živa Brglez

Življenja spomenikov 
Študentska dokumentarna razstava, posvečena povojnim spomenikom na 
Slovenskem. 
Izar Lunaček - akril na steno »Rent-a-greh ali Vse se da nazaj vzet«
Maja Hodošček do 15.9.
V svojem delu Maja Hodošček raziskuje družbene odnose v luči politike izmenjave 
in sodelovanja, zanimajo jo spekulativni načini reprezentacije v odnosu do 
dokumentarnega. 
Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki od 10.00 do 20.00. Zaprto: ponedeljki 
Prost vstop vsako prvo nedeljo v mesecu 

Mednarodni grafični likovni center
Grad Tivoli, Pod turnom 3, tel. 241 38 00, www.mglc-lj.si
33. Grafični bienale Ljubljana, Vice v lisice 7.6. do 29.9.
Glej str.: 7
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki  
Za zaključene skupine po dogovoru.
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Ustvarjalni center Švicarija
Pod turnom 4, tel. 241 38 00, www.mglc-lj.si
33. Grafični bienale Ljubljana, Vice v lisice 7.6. do 29.9.
Glej str.: 7
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki 
Vstop prost

Mestna galerija Ljubljana - MGML
Mestni trg 5, tel. 241 17 70, www.mgml.si
Mednarodna skupinska razstava Dokaz št. 1 do 8.9. 
Razstavni projekt Dokaz št. 1 združuje mednarodni nabor umetnikov, ki raziskujejo 
svet skozi forenzično estetiko, pri čemer se poslužujejo orodij naravoslovnih in 
družbenih ved kot so fizika, sociologija, antropologija, biologija ali kartografija, ter se 
tako odzivajo na kompleksno problematiko sodobne družbe. 
Predstavljajo se: Nika Autor, Boris Beja, Anca Benera & Arnold Estefan, Nemanja 
Cvijanović, Lana Čmajčanin, Minna Henriksson, Sanela Jahić, Nikita Kadan, Mark 
Požlep, Lala Raščić, Kamen Stoyanov, Sašo Sedlaček, Katarina Zdjelar.
Odprto: od 11.00 do 19.00. Zaprto: ponedeljki 
Vstop prost.

Kulturni center Tobačna 001 - MGML
Tobačna 1, tel. 241 17 70, www.mgml.si
Anca Benera & Arnold Estefan 2.7. do 9.8. 
Umetniški tandem Anca Benera in Arnold Estefan sta umetnika, ki delata in živita 
v Bukarešti. Njuna ustvarjalna praksa, ki zajema instalacije, video in performans, 
raziskuje razmerja moči znotraj družbenega, ekonomskega in političnega konteksta, 
pri čemer razkrivata družbo kot materijo za neprenehno preoblikovanje konvencij in 
normativov.
Odprto: 11.00 do 17.00. Zaprto: sobote, nedelje, prazniki 
Vstop prost

Bežigrajska galerija 1 - MGML
Dunajska cesta 31, tel. 436 69 57, www.mgml.si
Bežigrajska galerija 1 je v juliju zaprta. Ponovno jo lahko obiščete konec meseca 
avgusta, ko bo odprta razstava Od skice do lutke.

Bežigrajska galerija 2 - MGML
Vodovodna 3, tel. 436 40 57, www.mgml.si
Bežigrajska galerija 2 je v juliju in avgustu zaprta. Ponovno jo lahko obiščete v 
začetku meseca septembra, ko bo odprta razstava Marka Jakše.

Galerije
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Galerije
Galerija Jakopič - MGML 

Slovenska 9, tel. 425 40 96, www.mgml.si
Lucien Hervé - fotografije »Geometrija luči« do 29.9. 
Največja samostojna razstava doslej, posvečena enemu največjih fotografov 20. 
stoletja, Lucienu Hervéju. Razstava nas uvede v najpomembnejše teme iz nadvse 
bogatega opusa Luciena Hervéja: v zgodnja leta, ko je še razvijal svoj fotografski 
jezik, odločilna srečanja, pomembno vlogo Le Corbusiera in arhitekture, fotografovo 
stanovanje, zanimanje za arhitekturne kontraste, ki ga je razvil na svojih potovanjih, 
in končno v abstrakcijo. Razstava je nastala v produkciji pariške fotografske galerije 
Jeu de Paume.

sobote 16.30 Javna vodstva v angleškem jeziku 

nedelje 16.30 Javna vodstva v slovenskem jeziku 

Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto ob ponedeljkih. 

Galerija Vžigalica - MGML
Trg francoske revolucije 7, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Brad Downey: Ta Eho 4.7. do 25.8. 
Kaj želijo umetniki, ki v svojih umetniških izjavah drezajo v politično in umetniško 
avtoriteto ter v večinskem ljudstvu vzbujajo negotovost in rušijo splošno mentalno 
udobje? To je burkaški formalizem, ki ga je z lastnim »izmom« zakoličil Brad 
Downey, umetnik iz Kentuckyja. Za tokratno razstavo si je izbral temo mitološke 
nesrečnice Eho.
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki. Vstop prost

Galerija CD
Prešernova cesta 10. tel. 241 71 00, www.cd-cc.si
Ideja, znanost in tehnologija antične Grčije do 1.3.2020
Razstava Ideja, znanost in tehnologija antične Grčije je prva potujoča razstava 
Znanstvenega centra in tehnološkega muzeja Noesis iz Soluna. Razstava je 
namenjena laični javnosti ter izpostavlja pomembna vidika antične grške kulture. 
Vpogled ponuja celosten pristop k boljšemu razumevanju dosežkov te civilizacije in 
zapolni manjkajoče koščke mozaika njenih podob.
Ideja zajema področja znanosti (matematiko, fiziko, astronomijo, medicino) in 
tehnologije (inženirstvo, ladjedelništvo, arhitekturo, telekomunikacijo, hidravliko, 
avtomate, merilne naprave). Njen namen je osvetliti realno zgodovinsko 
ozadje mitov in onkraj časovnih okvirov ter poudariti pomen tehnologije in 
znanosti v antični grški kulturi. Kjer je le mogoče, razstava temelji na izvirnem 
dokumentiranem gradivu, od primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov do 
arheoloških odkritij.

če, 4.7. 21.00 Večerno vodenje po razstavi 
Prijave na stiki@cde-cc.si

Odprto: od 10.00 do 19.00, četrtki od 10.00 do 21.00, nedelje, prazniki od 10.00 do 18.00. 



13

Cankarjev dom
Prešernova cesta 10, tel. 241 71 00, www.cd-cc.si
Likovni kritiki izbirajo do 14.7.
Izbor: Nataša Kovšca, avtorica: Špela Volčič
Grški sovji skifos z Mosta na Soči do 18.7.
Žiga Koritnik - fotografije »Cloud 9« do 8.9.
Instinkt do 20.7.
Tematska mednarodna razstava
Odprto: od 10.00 do 19.00, nedelje od 10.00 do 14.00. Vstop prost

Galerija ŠKUC
Stari trg 21, tel. 421 31 40, www.galerijaskuc.si
Igor Andjelić: Casa come me do 16.7.
Ob priložnosti stoletnice umetniške šole Bauhaus se Igor Andjelić predstavlja z 
novim umetniškim projektom, katerega glavno vodilo je bila Gropiusova slavna 
ideja, ki poudarja povezovanje vseh področij ustvarjanja ter rušenje meja med 
»visoko« in »obrtno« umetnostjo, kot končni cilj vseh vizualnih umetnosti pa 
izpostavlja celostno umetnino ali gesamtkunstwerk.
Knjižnica pod krošnjami v atriju Galerije Škuc do 17.7. in 18.8. do 10.9.
Talking (about) Images 8.8. do 11.9.
Skupinska razstava Talking (about) Images raziskuje odnos med podobami in 
realnostjo, ki jo predstavljajo. Umetniki: Severin Hirsch, Kate Howlett-Jones, Neža 
Knez, Maryam Mohammadi, Nika Rukavina, Alessandro Sambini, Christoph Szalay, 
The Cool Couple.
Odprto: od 12.00 do 19.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki

Atelje Galerija
Gallusovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana, tel. 421 3450, www.ateljegalerija.si
Prodajna razstava slovenskih umetnikov in oblikovalcev
Odprto: od 10.00 do 19.00, so od 10.00 do 13.00. Zaprto: nedelje, prazniki
Vstop prost

Galerija DLUL
Breg 22, tel. 434 94 65 
Avanti grafika! drugič do 7.7.
Odprto: od 10.00 do 18.00, sobote, nedelje od 10.00 do 14.00 

DobraVaga | Umetnost na kilo
Adamič-Lundrovo nabrežje 5, tel. 030 310 106, http://dobravaga.si
Umetniki na mesec | freštreš: »10« do 13.7.
Zine vitrine | Simon Kocjančič: »Kar delam, je skrivnost« do 13.7.
33. Grafični bienale Ljubljana, Vice v lisice 7.6. do 29.9.
Glej str.: 13
Odprto: od 9.00 do 18.00. Zaprto: nedelje, prazniki. Vstop prost

Galerije
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Galerije
Galerija Equrna

Gregorčičeva ulica 3, tel. 252 71 23, www.equrna.si
33. Grafični bienale Ljubljana, Vice v lisice 7.6. do 29.9.
Glej str.: 7
Odprto: od 12.00 do 19.00. Zaprto: sobote, nedelje, prazniki 

Galerija Fotografija
Levstikov trg 7, tel. 251 1529, www.galerijafotografija.si
Kristina Eržen, Teja Miholič, Tilyen Mucik, Lucija Rosc: Življenja reči do 31.8.
Odprto: od 10.00 do 19.00, sobote od 10.00 do 14.00 in po dogovoru. Zaprto: nedelje, 
prazniki 
Vstop prost

Galerija Hest 
Židovska ulica 8, tel. 422 00 00, www.galerijahest.si
Prodajna razstava likovnih del domačih in tujih avtorjev ter avtorjev mlajše 
generacije
Odprto: od 10.00 do 20.00, sobote od 10.00 do 13.00. Zaprto: nedelje, prazniki 
Vstop prost

Galerija Kapelica
Kersnikova 4
Zemlja brez ljudi: Na robovih umetnega življenja
Visoki tehnologiji zaupamo že bolj kot svojim bližnjim in proizvajalci razvijajo vse 
pametnejše in humanizirane aplikacije. S stroji intelektualno, intimno in telesno 
postajamo eno.  
Odprto: od 10.00 do 16.00
Vstop prost

Galerija Kresija
Stritarjeva ulica 6, tel. 306 11 71
Goran Medjugorac & Bruno Giliberto: Prikrito do 17.7.
Jasna Samarin - slikarski ambient »Interference« 23.7. do 29.8.

so, 27.7. 11.00 Javno vodstvo avtorice po razstavi 

Odprto: od 10.00 do 18.00, sobote od 10.00 do 14.00, nedelje od 10.00 do 13.00. 
Zaprto: prazniki
Vstop prost

Mestna hiša
Mestni trg 1
Miljenko Licul: Oblikovanje za državo do 25.7.
Oblikovalska razstava, ki jo dopolnjuje angleška monografija Miljenka Licula, izdana 
ob njegovi deseti obletnici smrti.
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Odkrivanje oblik gibanja in odnosov v mestni urbani arhitekturi do 2.7.
Mednarodna razstava osmih visokošolskih umetnostnih oblikovalskih ustanov Gide - 
Group of International Design Education.
Keramika v Magistratu 2019 - Konveksno in konkavno 31.7. do 5.9.
Pregledna razstava Društva keramikov in lončarjev.

srede 17.00 do 
19.00 

Brezplačne delavnice, ki jih vodijo člani društva.

S02E04 2.7. do 27.8.
Pop-up razstava študentske platforme »Galerija 7:069«

če, 22.8. 18.00 Pogovor in javno vodstvo po razstavi

Okupirana Ljubljana: mesto ob meji 4. do 14.7.
Razstava je nastala v sklopu raziskovalnega projekta “Napravite mi to deželo 
nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v 
raznarodovalni politiki v življenju slovenskega prebivalstva”. Pripravili so jo: Božo 
Repe, Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Rok Ciglič, Božidar Flajšman, Peter Mikša, Maja 
Vehar, Jure Tičar, Manca Volk Bahun in Matija Zorn.
Miha Štrukelj - slike »Alter ego mest« 18.7. do 22.8.

sr, 24.7. 11.00 Javno vodstvo avtorja po razstavi 

Odprto: vsak dan od 8.00 do 20.00
Vstop prost

Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, 01 2001 209, www.nuk.uni-lj.si
Sosedje Slovenci - Slovenci na Hrvaškem /Susjedi Slovenci - Slovenci u Hrvatskoj 
4.7. do 5.10.
Na Hrvaškem živi nekaj več kot deset tisoč pripadnikov slovenskega naroda,  
devet tisočim je slovenščina tudi materni jezik. Slovenci na Hrvaškem delujejo 
in ohranjajo narodno zavest v petnajstih društvih, Zveza slovenskih društev na 
Hrvaškem pa je njihova krovna organizacija. Največ Slovencev živi v Zagrebu, 
Primorsko-goranski županiji in Istri.
Odprto: ponedeljek, torek, četrtek, petek, sobota od 14.30 do 18.00, sreda od 17.15 do 
18.00, nedelja, praznik od 11.00 do 19.00
1.7. do 18.8. in zadnja dva vikenda v avgustu: turistični ogledi Velike čitalnice NUK; 
glavnega preddverja, razstave Sosedje Slovenci - Slovenci na Hrvaškem in razstave 
Endreja  Tota (1937) - serije Če me veseli.

Photon - Center za sodobno fotografijo
Trg prekomorskih brigad 1, tel. 059 977 907, www.photon.si
A New Vision of Debris do 19.7.
Mednarodna skupinska razstava. Sodobni foto-kolaž. Poklon 100. obletnici Bauhausa. 
Odprto: delavniki od 12.00 in 18.00
Vstop prost

Galerije
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Galerije
Galerija Staneta Kregarja

Zavod sv. Stanislava, Štula 23, Šentvid, tel. 582 22 00
Stalna zbirka slikarja Staneta Kregarja
Odprto: od 8.00 do 20.00
Vstop prost

Visconti Fine Art
Galerija Mestni Trg d.o.o.
Mestni trg 18, 04 239 021, www.viscontifineart.com
Odprto: od 16.00 do 19.00, sobote od 10.00 do 13.00 in po dogovoru. Zaprto: 
ponedeljki, torki, nedelje in prazniki

Vodnikova domačija Šiška
Hiša branja, pisanja in pripovedovanja
Vodnikova cesta 65, tel. 040 162 739
Slovenščina oživljena in druge zmage zadovoljnega Kranjca 
Stalna razstava o Valentinu Vodniku, pesniku, jezikoslovcu, učitelju, časnikarju. 
Maja Poljanc: Encyclopedia Mythologica Slovenica do 13.7.
Encyclopedia Mythologica Slovenica je projekt ilustratorke Maje Poljanc. Gre za prvo 
ilustrirano enciklopedijo slovenskih mitoloških bitij, ki je nastala kot magistrsko 
delo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Zanjo je avtorica prejela 
študentsko Prešernovo nagrado ALUO ter posebno pohvalo žirije na 13. Slovenskem 
bienalu ilustracije. 
Odprto: od 12.00 do 18.00, sobote, nedelje od 10.00 do 14.00. Zaprto: ponedeljki, 
prazniki

Galerija Zala
Gosposka 7, tel. 251 35 66, www.galerijazala.com
Prodajna razstava likovnih del slovenskih avtorjev od impresionistične do 
sodobne umetnosti 
Odprto: od 10.00 do 13.00, 17.00 do 19.00, sobote od 10.00 do 12.00. Zaprto: nedelje, 
prazniki
Vstop prost

Galerija ZDSLU - Veselov vrt
Komenskega 8
Tomaž Zarifa: To niso sanje do 21.7.

Galerija 22
Novi trg 6, tel. 242 22 22, www.galerija22.si
Prodajno razstavna galerija slovenske likovne umetnosti.
Odprto: od ponedeljka do petka od 16.00 do 19.00, od torka do vključno nedelje od 
10.00 do 14.00. Zaprto: prazniki
Vstop prost



17

Muzeji
MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Grad Fužine, Pot na Fužine 2, tel. 548 42 70, www.mao.si
Prenavljamo!!! do 20.10.
Razstava skozi nabor preteklih in sodobnih projektov izpostavlja pomen 
sodelovanja, ki je potrebno za to, da hiše, ki so preživele svojo prvotno rabo, 
lahko zaživijo nova življenja. Osrednji del razstave predstavlja sodobne prenove in 
izpostavlja dileme, ki se danes pojavljajo pri preobrazbi zgradb. 
Kreatorji do 29.9.
V sklopu dogodkov ob praznovanju stoletnice Univerze v Ljubljani Katedra 
za oblikovanje tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje 
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Akademijo 
za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Centrom za kreativnost in 
Muzejem za arhitekturo in oblikovanje predstavlja prvo pregledno razstavo izbranih 
del diplomantov oblikovanja tekstilij in oblačil. 
Vstop prost
Plasti časa do 20.10.
Dvorišče renesančnega Gradu Fužine, v katerem domuje MAO, je dobilo novo 
podobo, ki ga bo spremljala vse do konca poletja. Gre za zmagovalno rešitev 
natečaja za arhitekturno intervencijo pod okriljem platforme Future Architecture, 
kot si jo je zamislil arhitekt Julio Gotor Valcárcel: dodajanje nove plasti časa, a brez 
pregrobih posegov v podobo grajskega poslopja. Prenovljeno dvorišče spremlja tudi 
razstava, na kateri si je moč ogledati vseh deset predlogov za intervencijo. 
Vstop prost
Republika 2.0 do 20.10.
Republika 2.0 je poskus oblikovalskega odgovora na precep, v katerem se je znašla 
sodobna država, ki je razpeta med silnice pospešene globalizacije, tehnološkega 
napredka, ekoloških groženj in novega vala migracij. Pod projekt, ki obiskovalcem 
omogoča, da skozi šest interaktivnih zaslonov izkusijo državo, ki postavlja 
tehnološke, oblikovalske in komunikacijske trende, se podpisuje kolektiv Ljudje. 
Vstop prost

sobote 11.00 Katarina Metelko: Grad Fužine 
Vodeni ogledi gradu: so, 6.7. in 3.8. v slovenskem jeziku 
in so, 27.7. in 31.8. v angleškem jeziku

Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki
Vsako prvo nedeljo v mesecu brezplačen vstop.

Slovenski etnografski muzej
Metelkova ulica 2, tel. 300 87 00, www.etno-muzej.si
Stalna razstava: Med naravo in kulturo 
Stalna razstava predstavlja zakladnico slovenske in zunajevropske dediščine 
vsakdana in praznika z več kot 3000 razstavljenimi predmeti. Razstava, na kateri 
slovenski in zunajevropski predmeti pripovedujejo zgodbe o ljudeh … 
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta
Razstava o človeku in njegovem umeščanju v svet
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Lectarstvo je krajcarkšeft: Krbavčičeva svečarska in medičarska delavnica in 
trgovina iz Ljubljane (nova stalna postavitev) 
Iz do sedaj očem skrite muzejske zakladnice na novi stalni postavitvi odkriva 
edinstveno zbirko, avtentično svečarsko - medičarsko delavnico in trgovino iz 
ljubljanske Trubarjeve ulice. Razstava  razkriva pred dvaindvajsetimi leti pridobljeno 
obrtno delavnico in trgovino svečarskega in medičarskega mojstra Jakoba Krbavčiča. 
Tematsko in vsebinsko se navezuje na stalni razstavi SEM in ju dopolnjuje z mestno 
obrtno dejavnostjo.
Kjer so čebele doma do 31.8.
Slovenci imamo bogato čebelarsko dediščino in z njo povezane vrednote, ki se že 
stoletja prenašajo iz roda v rod. Razstava podaja pogled na zbirke SEM, na avtohtono 
kranjsko čebelo, panje, poslikane panjske končnice in čebelnjake, ki zaznamujejo 
slovensko kulturno krajino. Skupaj z odličnimi čebeljimi pridelki so slovenska 
posebnost. 
Šamanizem ljudstev Sibirije do 20.10.
Razstava Ruskega etnografskega muzeja iz Sankt Peterburga pripoveduje o 
edinstvenem fenomenu svetovne civilizacije - mitološko predstavo sveta ljudstev 
Sibirije in ruskega Daljnega Vzhoda na koncu 19. in v začetku 20. stoletja, katerega 
nosilci so šamani, posredniki med nebom in zemljo.  
Sveti predmeti skupaj s fotografijami in zvočnim filmom o šamanskih ekstatičnih 
obredih prikazujejo tisto posebno medsebojno povezanost, ki nas vse do danes 
ob pojavu sibirskega šamanizma preseneča in navdihuje: nerazdružljivo vez med 
človekom, naravo in kulturno tradicijo. 

nedelje 11.00 Vodstva po razstavi Šamanizem ljudstev Sibirije 
Obvezne najave na: blagajna@etno-muzej.si ali tel. 
300 87 45.

Petra Šink: Sklenjen krog med oblikovanjem in naravo do 15.9.
Razstava večkrat nagrajene oblikovalke in velike občudovalke narave Petre Šink 
nas popelje po življenjskem krogu med naravo in uporabnimi izdelki za interier, ki so 
izdelani iz naravnih biorazgradljivih materialov na osnovi gliv. 
Osebna razstava iz ciklusa Moj svet, moje življenje 
Likovni svet Alenke Gerlovič 1919 - 2010. Makedonski cikel v SEM do 8.9.
V letu, ko obeležujemo stoto obletnico rojstva slovenske umetnice Alenke Gerlovič, 
bo v SEM predstavljen del umetničine zapuščine, ki jo hrani muzej. 
Poklon Borisu Kuharju do 31.10.
Razstava filmov etnologa, novinarja, raziskovalca in nekdanjega direktorja 
Slovenskega etnografskega muzeja prinaša njegovo življenjsko zgodbo in vpogled v 
njegov filmski opus skozi interaktivno medijsko točko. 
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki 



19

Muzeji
Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke

Verovškova cesta 57, tel. 580 21 11
Stalna razstava: zbirka farmacevtsko-medicinskega pribora iz antično-rimskega 
kirurškega instrumentarija, pribor iz dveh povsem opremljenih lekarn iz 16. do 19. st.
Odprto: vsak prvi če v mesecu. Ogledi potekajo vsako polno uro od 10.00 do 18.00. 
Po predhodni najavi je možen ogled med delavniki od 8.00 do 15.00. Vstop prost

Slovenski gledališki inštitut - Gledališki muzej
Mestni trg 17, tel. 241 58 00, www.slogi.si 
Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja
Stalna razstava osvetljuje pot, ki jo je slovensko gledališče prehodilo od 
najzgodnejših začetkov v 17. stoletju, ko se je s prihodom jezuitov na Slovensko 
začelo svetno gledališče, v katerem se je že slišala slovenska beseda, pa vse do 
začetka 20. stoletja, ko se je s krstno uprizoritvijo Cankarjeve drame Jakob Ruda 
začelo moderno slovensko gledališče. Razstava slikovito predstavlja začetke 
in osrednje tokove gledališča v Sloveniji, njegovo vpetost v evropska kulturna 
dogajanja in njegovo vlogo pri oblikovanju slovenske nacionalne zavesti.
Odprto: od 9.00 do 17.00, sobote od 10.00 do 17.00. Zaprto: nedelje, prazniki 
Vstop prost

Judovski muzej Ljubljana
Križevniška ulica 3, tel. 031 330 600, www.jkc.si
Stalne zbirke: zbirka “judaike” in judovska knjižnica Roberta Waltla,  skulptura 
Vadima Fiškina in Mirana Moharja posvečena 587 slovenskim žrtvam holokavsta, 
odizbrisani/undeleted razstava portretov ljubljanskih Judov, žrtev holokavsta
Auschwitz - kraj na zemlji: Auschwitz album
V albumu so zbrane edine fotografije, ki prikazujejo vse faze uničevanja Judov v 
Auschwitzu, razen ubijanja v plinskih celicah. 
Judah Passow - fotografije »Škotski Judje: identiteta, pripadnost in prihodnost«
 
Odprto po najavi ali pozvonite na vrata Mini teatra. Od junija do oktobra odpro od 
10.00 do 14.00 in 18.00 do 20.00.

Mestni muzej Ljubljana - MGML
Gosposka ulica 15, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Ljubljana. Zgodovina. Mesto.
Na novi stalni razstavi si izberite svoj najljubši ljubljanski čas!
Spoznajte zgodovino Ljubljane, njen pomemben geostrateški položaj ter izjemne 
dogodke od prazgodovine do 20. stoletja. Ob prelomnicah, cesarjih in kraljih ter 
predsednikih, se na razstavi srečajte tudi z vsakdanjim življenjem v mestu in 
običajnimi ljudmi, ki so v mestu bivali in v njem pustili svoj pečat.

sobote 16.30 Javna vodstva po razstavi Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

https://www.mini-teater.si/si/articles/3673/skotski-judje-identiteta-pripadnost-in-prihodnost
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Častni meščani mesta Ljubljane. Prejemniki naziva in časti kot pričevalci 
zgodovine mesta do 8.9. 
Z razstavo in katalogom prejemnike naziva in časti, Mestni muzej predstavlja kot 
pričevalce zgodovine mesta. Njihovi biografski zapisi in utemeljitve podelitve naziva 
namreč prikazujejo razvoj mesta.
Ikone. Zakladi ruskih muzejev do 15.9. 
Letošnje poletje ne zamudite edinstvene priložnosti za ogled izjemne svetovne 
dediščine: v ljubljanski Mestni muzej iz vodilnih ruskih muzejev prihaja razstava, ki 
bo na ogled postavila več kot 80 ruskih ikon!  Umetnine, ki so bile ustvarjene vse od 
poznega srednjega veka pa do 20. stoletja, predstavljajo edinstven vpogled v rusko 
kulturo in duhovnost ter odpirajo priložnost za soočenje z bogato rusko kulturno 
dediščino.

pe, 5.7. 18.00 do 
22.00 

Ikonični petek - pozno večerni ogled razstave + DJ in 
pijača v muzejskem atriju

Was ist Kunst Hugo Ball. Irwin do 15.9.  
Projekt, ki je leta 2010 nastal v koprodukciji s Cabaret Voltaire iz Zuricha, ob razstavi 
ruskih ikon na poseben način vrednoti pomen podobe ikon in njihovega vpliva 
na sodobne umetniške koncepte. Preizprašuje, kako ikone lahko spregovorijo 
tudi s konteksti, ki valorizirajo njihov pomen v polju modernističnih in sodobnih 
umetniških struktur.
Modra posoda z Gosposvetske do 15.9. 
V muzejski zakladnici si oglejte presenetljivo najdbo iz 4. Stoletja. Posoda iz 
prosojnega modrega stekla z držajem in reliefno ima izpisano zdravico v grščini, 
ki pravi 'Pij, da bi živel večno, veliko let!'. Izdelana je bila v aleksandrijski ali sirijski 
delavnici. 
(Ne)odkrita arheologija Ljubljane. Arheološka dediščina v urbanem okolju do 15.9. 
Oglejte si Arheološke raziskave z Gosposvetske, Slovenske, Prešernove in Erjavčeve 
ceste, iz Tribune, Križank, Dalmatinove in Vegove ulice (KGBL) ter izpred Univerze v 
Ljubljani.
Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki od 10.00 do 21.00. 

Arheološki park Emona - MGML
Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, Erjavčeva 18, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Arheološki park Emonska hiša, Rimski zid, tel. 241 25 00, www.mgml.si
pokopali od svojih bližnjih. 
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki

Plečnikova hiša - MGML
Karunova ulica 4 in 6, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Vpogled v življenje Jožeta Plečnika omogočajo vodeni ogledi njegovega domovanja z 
osebno zapuščino. Plečnikov prizidek je ohranjen v domala povsem izvirni obliki in s 
Plečnikovo lastno opremo. Po Plečnikovi hiši vas izkušeni vodiči popeljejo vsako polno 
uro, od 10.00 do 17.00 (zadnje vodstvo). Vodstvo je omejeno na skupino 7 oseb.
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Plečnik kot navdih. Sodelovanje z Naravoslovnotehniško fakulteto do 29.9. 
Razstava Plečnik kot navdih nastaja v okviru interdisciplinarnega projekta študentov 
Naravoslovnotehniške fakultete - Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, KIGT 
v sodelovanju s KOTO (Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo in Katedra za 
oblikovanje tekstilij in oblačil) in Plečnikovo hišo.
Odprto: od 10.00 do 18.00. 

Tobačni muzej - MGML
Tobačna zbirka Muzeja in galerij mesta Ljubljane ter Tobačne Ljubljana 
Tobačna ulica 1, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Tobačni muzej deluje v prostorih Kulturnega centra Tobačna 001. Zbirka prikazuje 
predmete in gradivo, ki predstavlja preteklost in življenje tovarne Tobačna Ljubljana 
in njenih delavcev. Ogled brez vodstva je brezplačen.
Odprto: od 11.00 do 17.00 (odprto le v času občasnih razstav v KC Tobačna 001). 
Zaprto: ponedeljki, sobote, nedelje, prazniki

Spominska soba Ivana Cankarja - MGML 
Cankarjev vrh na Rožniku, tel. 241 25 00, www.mgml.si
Rekonstrukcija pisateljeve sobe z osebnimi pisateljevimi predmeti in predmeti iz 
njegove dobe. 
Odprto: petki od 16.00 do 18.00, sobote, nedelje in prazniki od  11.00 do 18.00. 
Možnost vodenega ogleda za najavljene skupine (prijava@mgml.si; tel. 241 25 06). 

Narodni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, tel. 241 44 00, www.nms.si
Prazgodovinski zakladi Narodnega muzeja Slovenije (začasna postavitev)
Razstavljeni so najlepši in najpomembnejši predmeti iz prazgodovinske zbirke 
Narodnega muzeja Slovenije, med katerimi so tudi slovita neandertalčeva piščal iz 
Divjih bab in bronastodobna zlata našivka z obale Blejskega jezera (najstarejša zlata 
predmeta z območja Slovenije).
Železnodobne zgodbe s stičišča svetov
Z izjemnim arheološkim gradivom iz naših krajev so prikazane okoliščine, ob 
katerih so se velike novosti prvega tisočletja pr. n. št. - od zahtevnih metalurških 
tehnologij in zapletene umetnostne figuralike preko avtohtonih začetkov denarnega 
gospodarstva in razvoja lokalnih pisav - razširile iz Sredozemlja in samostojno 
razvile na ozemlju Slovenije.
Rimske zgodbe s stičišča svetov
Stalna razstava o rimski dobi na slovenskih tleh. Med več kot tisoč razstavljenimi 
predmeti ima posebno mesto v leto 14 ali 15 datiran cesarski gradbeni napis, ki je 
bil povod za projekt Emona 2000 in ga hrani Narodni muzej Slovenije. Ob njem je 
prikazana prvotna postavitev pozlačenega bronastega kipa emonskega meščana.
Rimski lapidarij
Zbirka skoraj 200 kamnitih spomenikov z rimskimi latinskimi napisi, ki so večinoma 
iz Emone in Ižanskega kota, vendar tudi s Trojan in iz Zasavja ter z Dolenjske.
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Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov 
Po Rimskih zgodbah s stičišča svetov, nadaljuje Narodni muzej Slovenije muzejsko 
pripoved z izjemnim gradivom iz obdobja od propada zahodnega rimskega 
cesarstva do naselitve Slovanov. Razstavo oblikujejo trije temeljni sklopi, naslovljeni 
Rimski svet v zatonu, Nova domovina Slovanov in Svet srednjega veka. Arheologi in 
konservatorji so poskrbeli, da si bodo obiskovalci muzeja lahko ogledali dragoceno 
opremo in nakit tedanjih prebivalcev ter spoznali njihova bivališča in navade. 
Egipčanska zbirka v Narodnem muzeju Slovenije 
Egipčanska mumija Amonovega svečenika A-keswy-te spet mirno počiva. Vabimo 
vas, da si v tihoti grobnice ogledate edino staroegipčansko krsto s človeško mumijo 
v Sloveniji, ki jo je leta 1846 muzeju poklonil avstrijski generalni konzul v Egiptu 
Anton Lavrin.
Roma aeterna - Mojstrovine rimskega kiparstva iz fundacije Dina in Erneste 
Santarelli do 3.11.
Zbirka družine Santarelli obuja tisočletno rimsko izročilo, razširjeno v Večnem mestu 
v renesansi, kar je navada, ki jo najdemo že pri rimskem plemstvu v cesarski dobi. 
Na razstavi lahko občudujemo mojstrovine, ki izvirajo iz obdobij od prvega stoletja 
pr. n. št. pa vse do 18. stoletja. Predstavljajo umetnostni in slogovni razvoj v Rimu, 
razvrščene pa so po kronološkem redu. 
100 let univerze v Ljubljani 1. do 31.7.
Letos častitljivo 100. obletnico delovanja praznuje Univerza v Ljubljani, največja 
in najstarejša visokošolska ustanova v Sloveniji, na kateri študira skoraj 40 tisoč 
študentov, že vrsto let pa se uvršča med 500 najboljših univerz na svetu. Vitrina 
meseca je posvečena osrednji znanstvenoraziskovalni ustanovi na naših tleh, ki je 
bila s posebnim zakonom ustanovljena 23. julija 1919. Vitrina meseca je brezplačno 
na ogled v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije ob delavnikih od 8.00 do 15.00, od 
15. julija do 20. avgusta pa od 9.00 do 14.00.

ne, 21.7. in 
18.8.

11.00 Vodeni ogled Dragocenosti Narodnega muzeja 
Slovenije

Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki in sobote od 8.00 do 22.00. 
Vsako prvo nedeljo v mesecu prost vstop. 

Narodni muzej Slovenije - Metelkova
Majstrova ulica 1, tel. 241 44 00, www.nms.si
Zgodovinske in umetnostne zbirke
Predstavljeni so izbrani predmeti, ki so jih od 14. stoletja do danes izdelovali in 
uporabljali na naših tleh ter so pomembni za Slovenijo in Slovence. Odprta je tudi 
prenovljena stalna razstava orožja in bojne opreme. 350 predmetov pokriva čas od 
visokega srednjega veka do konca 20. stoletja. 
Majski salon ZDSLU 2019 - Slika do 18.8.
Najstarejša slovenska razstava in najpomembnejša stanovska razstava članov Zveze 
društev slovenskih likovnih umetnikov je letos posvečena sliki.

Muzeji
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Muzeji kot kulturna središča: prihodnost tradicije 
Skupna razstava državnih muzeje in ICOM Slovenija na Muzejski ploščadi Metelkova
Maksimilijan Skalar - Človek mnogoterih talentov in vrlin do 31.12.
Gostujoča razstava Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Družina Skalar je ptujskemu 
muzeju, ki skrbi za največjo zbirko historičnih glasbil v Sloveniji, darovala precej 
predmetov iz zapuščine violinista, pedagoga in goslarja Maksimilijana Skalarja 
(1908-1997). Razstava prikazuje Maksimilijana Skalarja kot človeka mnogoterih 
talentov in vrlin, njegova goslarska delavnica pa je edina razstavljena v slovenskih 
muzejih. 
V dobrih rokah do 22.9.
60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije

ne, 28.7. in 
25.8.

11.00 Vodeni ogled razstave V dobrih rokah

Načini barvnega dopolnjevanja manjkajoče poslikave na keramični ročki 1.7. do 31.8.
Tehnična študija metodološkega pristopa dela
Vitrina meseca 
Muzeji kot kulturna središča: Prihodnost tradicije
Skupna razstava državnih muzeje in ICOM Slovenija
Muzejska ploščad Metelkova
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki
Vsako prvo nedeljo v mesecu vstop prost 

Muzej novejše zgodovine Slovenije
Celovška cesta 23, tel. 300 96 10, www.muzej-nz.si
Stalna razstava: Slovenci v XX. Stoletju 
Edi Šelhaus. Retrospektiva do 29.9.
Retrospektina razstava Edija Šelhauza ob njegovi 100. obletnico rojstva. Muzej hrani 
večino fotografskega opusa Edija Šelhausa, ki je umeščen v kar štirih muzejskih 
fotografskih zbirkah, skupno okrog 160.000 Šelhausovih posnetkov. 

ne, 7.7., 
4.8. 1.9.

11.00 Javna vodstva Jožice Šparovec po razstavi Edi Šelhaus. 
Retrospektiva

Zidovi / Walls do 18.8.
Razstava Zidovi / Walls je del mednarodnega projekta Izza zidov: 1989-2019/
Observing Walls: 1989-2019. Projekt se ukvarja z zidovi v Evropi danes - razumljenimi 
kot fizična realnost in kot simbolna meja v deljenih mestih: v Berlinu, v Gorici/Novi 
Gorici in v Sarajevu. Mednarodna potujoča razstava Izza zidov: 1989-2019 (Observing 
Walls: 1989-2019) bo v letu 2019 gostovala v še muzejih v Berlinu in Sarajevu.
Edi Šelhaus: Fotografski utrinki od 20.8.
Tematska razstava iz bogatega fonda fotografij enega najbolj znanih slovenskih 
fotoreporterjev z izborom fotografij iz sveta filma, gledališča ter radia in televizije iz 
obdobja med letoma 1958 in 1973, eden pa iz leta 1945. 
Odprto: od 10.00 do 18.00. Zaprto: ponedeljki, prazniki (razen 8.2.)
Vsako prvo nedeljo v mesecu vstop prost 

Muzeji
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Prirodoslovni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, tel. 241 09 40, www2.pms-lj.si
Stalne zbirke: geološko-paleontološka zbirka, Zoisova mineraloška zbirka, 
Hohenwartova zbirka lupin mehkužcev, herbarijske zbirke, zbirka žuželk Ferdinanda 
J. Schmidta, nastanek zbirke žuželk, predstavitev človeške ribice, alpska, barjanska in 
gozdna diorama ter zbirke ptic, plazilcev, rib in okostja različnih vretenčarjev.

ne, 7.7. in 
4.8.

10.00 do 
18.00

Dotikanje dovoljeno - Kako težek je mamutov zob, 
Krilate in kosmate zgodbe (10.00 do 14.00) 
Prostovoljke in prostovoljci obiskovalcem predstavljajo 
zanimivosti iz življenja nekaterih razstavljenih 
primerkov. 
Vstop prost

Naše malo veliko morje do 31.12.
Obiščite razstavo in spoznajte zanimive prebivalce slovenskega morja.  Oglejte si 
nenavadne goste, ki so s trebuhom za kruhom priplavali vse do nas. Na interaktivnih 
projekcijah se z gibi svojega telesa potopite v morske globine ali ustvarite plimo in 
oseko ter opazujte, kako se na spremembe razmer prilagajajo morski organizmi. 
Preizkusite se v vlogi rešitelja morja. Spoznali boste, da je tudi naše malo morje v 
resnici zelo veliko. 

ne, 7.7. in 
4.8.

11.00 Javno vodstvo po razstavi naše malo veliko morje 

Jajce izumrle slonovske ptice do 31.8.
Največje znano ptičje jajce je izlegla slonovska ptica (Aepyornis maximus) z 
Madagaskarja, ki je zaradi pretiranega lova izumrla okoli leta 1000. Jajce veliko za 
150 kokošjih jajc presega velikosti jajc največjih dinozavrov. Jajce je Prirodoslovnemu 
muzeju podaril zbiratelj Janez Belič. Sestavljeno je iz več jajčnih lupin slonovske 
ptice, umetelna sestavljenka pa je delo kiparja Bojana Štineta. 
Novice iz narave: Naše reke in rečice do 31.8.
Razstava študijskega krožka Narava - znana neznanka.
Biološka vitrina četrtletja 
Fosilni raki Slovenije do 30.8.
Predstavljeni so izbrani primerki slovenskih fosilnih rakov, odkrti v mezozojskih in 
kenozojskih kamninah Slovenije.
Geološka vitrina četrtletja 
Poimenujmo planet! do 15.10.
Ob letošnji stoletnici Mednarodne astronomske zveze IAU je tudi Slovenija dobila 
možnost prvega izbiranja imena kakega planeta na podlagi predlogov širše javnosti. 
Slovenski planet ima znanstveno oznako WASP-38 b in je od Zemlje oddaljen 
446 svetlobnih let. Predlogi za njegovo ime se zbirajo do konca oktobra 2019 (na 
povezavi http://www.portalvvesolje.si/), razstava služi podrobni predstavitvi tega 
»slovenskega« vesoljskega telesa. 
Geološka vitrina četrtletja 

Muzeji
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V nakit prenesena dediščina 4. do 26.7.
Kolekcija nakita po zamisli Gašperja Gajška in Klare Rešetič z Naravoslovnotehniške 
fakultete je plod skupinskega raziskovanja in profesorjev.
Odprto: od 10.00 do 18.00, četrtki od 10.00 do 20.00. 
Vsako prvo nedeljo v mesecu vstop prost. 

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, tel. 251 30 24, www.ssolski-muzej.si
Na ogled je le 2. del stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja.

Muzej športa
Kopitarjeva ulica 2-4, tel. 431 83 40, www.muzejsporta.si
Zgodovina telesne kulture in športa na Slovenskem
Muzej športa ima status državne ustanove in je osrednji in matični zavod za 
evidentiranje, zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje bogate 
materialne dediščine iz zgodovine slovenske telesne kulture in športa. 
Odprto: od 9.00 do 14.00; za skupine po dogovoru. Zaprto: sobote, nedelje, prazniki

Pivovarski muzej
Pivovarniška ulica 2, tel. 041 303 050, www.pivo-union.si/si/muzej
Muzejska zbirka ponuja zgodovinski prikaz proizvodnje piva, sodarstvo, razvoz, 
gostilniško opremo, pivsko posodje, razvoj etiket, trženje in dve rekonstrukciji 
prostorov. Na stalni razstavi Zgodba, ki teče že od leta 1864 pa je prikazan 
zgodovinski razvoj Pivovarne Union.
Ogledi muzeja: delavniki ob 12.00 (poleg muzeja vključen tudi ogled proizvodnje), 
15.00 in 17.00, sobote ob 15.00 in 17.00. Zaprto: nedelje, prazniki (razen 8.2.)

Železniški muzej Slovenskih železnic
Parmova ulica 35, tel. 291 26 41, www.slo-zeleznice.si/podjetje/onas/zelezniskimuzej
Stalna zbirka vozil (parne lokomotive, vagoni, druga historična vozila), stalna 
razstava poglavitnih železniških strok (oddelki: prometni urad, gradnja in 
vzdrževanje prog, razvoj omrežja, zveze, uniforme, signalnovarnostne naprave) in 
likovna galerija.
Odprto: od 10.00 do 18.00, za skupine odprto po dogovoru. Zaprto: ponedeljki, 
prazniki (razen 8.2.)

Tehniški muzej Slovenije
Bistra pri Vrhniki, tel. 750 66 70, www.tms.si
Stalne zbirke: gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, elektro, tekstilna, tiskarska, 
kmetijska in prometna ter žitni mlin, kovačija na vodni pogon, rekonstruiran obrat 
furnirnice in žaga venecijanka.
Človek na Luni do decembra
V letu 2019 mineva 50 let od pomembnega mejnika v zgodovini človeštva - 
pristanka na Luni. Oglejte si, kako so dogodek spremljali pri nas ter v svetu  in 
kakšen vpliv je imel na razvoj znanosti in tehnike. 

Muzeji
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Muzeji
Vzhodno od raja - Jugoton 1947-1991 do decembra
Na gostujoči razstavi umetniške organizacije Kultura umetnosti in Tehničnega 
muzeja Nikola Tesla iz Zagreba je predstavljena zgodovino največje jugoslovanske 
glasbene založbe ter unikatne naprave za proizvodnjo kaset in plošč, Jugoton. 
Znanje brez meja do decembra
Razstava predstavlja izbor uspešnih posameznikov, ki so zaradi iskanja, razširjanja in 
soustvarjanja znanja v različnih časovnih obdobjih odšli v širni svet in tiste, ki jih je 
zaneslo k nam od drugod. 

ne, 7.7. 16.00 Javno vodenje po muzejskih zbirkah 

sr, 10.7. 10.00 Sredi tedna v muzej: Odkrivanje muzejskih zbirk 

ne, 14.7. 14.00 do 
18.00

Prikaz pletenja košar 

to, 16. do 
pe, 19.7. 

10.00 Gremo na Luno 
Doživetje za otroke od 5. do 11. leta v tednu obletnice 
vesoljske odprave Apollo 11.

so, 20.7. 11.00 Zgodba o Luni, pripovedovanje za otroke s Katarino 
Batagelj 

ne, 21.7. Praznovanje prvega pristanka človeka na Luni »To je 
majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo«, 
spremljevalne aktivnosti za otroke in odrasle ob 
razstavi Človek na Luni. Prireditve ob 50. letnici odprave 
Apollo 11 in prvega pristanka človeka na Luni. 

14.00 Gozdne ustvarjalnice: ustvarjajmo z naravo  (delavnice 
so plačljive, obvezne predhodne prijave)  

to, 23. in 
to, 24.7.

10.00 Gremo na Luno, doživetje za otroke od 5. do 11. leta v 
tednu obletnice vesoljske odprave Apollo 11.

ne, 28.7. 11.00 Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle

ne, 4.8. 14.00 do 
18.00

Prikaz ročnega stavljenja črk in delovanja tiskarskega 
stroja tiegl na nožni pogon

sr, 7.8. 10.00 Sredi tedna v muzej: Odkrivanje muzejskih zbirk 

ne, 11.8. 16.00 Ukročena elektrika, prikaz poskusov Nikole Tesle

ne, 18.8. 11.00 Pripovedovanje v parku za otroke z Dašo Ozimek

sr, 21.8. 10.00 Sredi tedna v muzej: Odkrivanje muzejskih zbirk

ne, 25.8. 14.00 Gozdne ustvarjalnice: svet žuželk (delavnice so plačljive, 
obvezne predhodne prijave)   

ne, 25.8. 16.00 Umetnostnozgodovinsko vodstvo

Odprto: od 9.00 do 19.00. Zaprto: ponedeljki
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Tehniški muzej Slovenije-Muzej pošte in telekomunikacij 
Polhovem Gradec 61, Polhov Gradec, tel. 364 00 83, www.tms.si
Stalne zbirke: Zgodovina pošte, Zgodovina telekomunikacij, Krajevni muzej in 
predstavitev zgodovine Polhograjske graščine. 
Zgodbe iz šolske torbe do 24.11.
Razstava o zgodovini šolstva na Polhograjskem, vse od njenega začetka leta 1852 do 
časov, ko so učenci pouk obiskovali v polhograjski graščini, kjer ima danes prostore 
Muzej pošte in telekomunikacij. V sodelovanju z Zgodovinskim krožkom Osnovne 
šole Polhov Gradec.

ne, 7.7. in 
4.8.

15.00 Voden ogled muzejskih zbirk

ne, 14.7. in 
11.8.

15.00 Trara, trara, pošto pelja!, voden ogled za družine

ne, 21.7. in 
18.8.

15.00 Voden ogled za seniorje

Odprto: od 10.00 do 17.00. Zaprto: ponedeljki in prazniki

Muzeji
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Poletje v Stari Ljubljani 
11. junij do 28. avgust 2019

31. Mednarodni festival Imago Sloveniae in Poletje v Stari Ljubljani
Različna prizorišča v starem mestnem jedru. Vstop na vse dogodke je brezplačen.

sr, 3.7. 20.30 Anđela Bratić in Nikola Cvetković (Srbija) 
Mestni muzej Ljubljana

pe, 5.7. 20.30 Mia Žnidarič kvartet 
Jazz oder 
Stari trg

po, 8.7. 20.30 Orkester CREA (Nizozemska) 
Bas Pollard, dirigent 
Helena Koonings, sopran 
Cerkev sv. Jakoba

to, 9.7. 20.30 Duo del Gesù (Francija, Poljska) 
Mestni muzej Ljubljana

pe, 12.7. 20.30 Boštjan Simon Quintet (Slovenija, Italija) 
Jazz oder 
Stari trg

po, 15.7. 20.30 Klavirski trio Rêverie 
Gosta: Ana Julija Mlejnik, violina; Jevgenij Čepovecki, 
viola 
Koncert v spomin bratoma Lorenz  
Mestni muzej Ljubljana

to, 16.7. 20.30 Zbor Sally Bytheway (ZDA) 
Sally Bytheway Brinton, dirigentka 
Cerkev sv. Jakoba 

sr, 17.7. 20.30 Cracow duo (Poljska) 
Mestni muzej Ljubljana

pe, 19.7. 20.30 Hammond Xperienz in Denise Jannah (Nizozemska, 
Hrvaška, Italija, Avstrija) 
Jazz oder 
Stari trg

so, 20.7. 20.30 Ženski zbor Smith College Alumnae (ZDA) 
Moški zbor slovenske turneje SCAC 
Simfonični orkester Domžale - Kamnik 
Jonathan Hirsh, dirigent 
Deborah Garrett, sopran; Alison La Pointe, 
mezzosopran; Aljaž Žgavc, tenor; Rok Bavčar, bariton; 
Gregor Klančič, orgle 
Cerkev Sv. Jakoba Ljubljana
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sr, 24.7. 20.30 Ensemble 1781 
Mestni muzej Ljubljana

če, 25.7. 20.30 Orkester Vu - Orkester svobodne univerze v 
Amsterdamu (Nizozemska) 
Joost Smeets, dirigent 
Slovenska filharmonija

pe, 26.7. 20.30 Tomi Purich Trio (Italija) 
Jazz oder 
Stari trg

sr, 31.7. 20.30 Wiener Kammersymphonie (Avstrija) 
Mestni muzej Ljubljana

pe, 2.8. 20.30 Mak Grgić in BaClave (Slovenija, Hrvaška, ZDA) 
Jazz oder 
Stari trg

sr, 7.8. 20.30 Ansambel Armoniosa (Italija) 
Narodna galerija

pe, 9.8. 20.30 D.O.V.E. (Italija) 
Jazz oder 
Stari trg

po, 12.8. 20.30 Vladana Perović, klavir (Črna gora) 
Mestni muzej Ljubljana

po, 19.8. 20.30 Marjana Jocif, kljunasta flavta 
Eva Dolinšek, čembalo 
Koncert izbrane nagrajenke Temsig: Marjana Jocif 
Mestni muzej Ljubljana

sr, 21.8. 20.30 Vivid Consort (Avstrija, Tajvan) 
Mestni muzej Ljubljana

pe, 23.8. 20.30 HBGO (Slovenija, Hrvaška) 
Jazz oder 
Stari trg

če, 29. do 
so, 31.8. 

Noči v stari Ljubljani  
Različne lokacije v starem mestnem jedru 

www.imagosloveniae.net

Poletje v Stari Ljubljani
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Ljubljana Festival
2. julij do 5. september 2019

67. Ljubljana Festival 
Različne lokacije

to, 2.7. 21.30 G. Verdi: Aida, opera 
Orkester Slovenske filharmonije 
Zbor Opere SNG Maribor 
Zbor in balet HNK Split  
Ivo Lipanović, dirigent 
Dražen Siriščević, režija 
Otvoritev 67. Ljubljana Festivala 
Kongresni trg

če, 4.7. 21.00 María Pagés (Španija), flamenko 
Križanke

pe, 5.7. 20.00 Komorni Orkester iz Waidhofna ob Ybbsu 
Wolfgang Sobotka, dirigent 
Program: B. Smetana / R. Schumann 
Slovenska filharmonija

21.00 Tomaž Domicelj, kitara, vokal, orglice  
Zdenko Cotič - Coto, kitara  
Akustika na novo 
Križanke 

po, 8.7. 20.00 Filharmonični orkester iz Seongnama 
Sergej Krilov, violina 
Gum Nanse, dirigent 
Program: H. Lee / P. I. Čajkovski / F. Mendelssohn 
Slovenska filharmonija 

21.00 Marcus Miller, jazz-fusion-funk-r&b-soul 
Laid Black Tour 2019 
Križanke

to, 9.7. 20.00 P. Mihelčič: Vrtinci, glasbeni projekt 
Nataša Barbara Gračner, dramska igralka 
Urška Križnik Zupan, harfa; Matej Zupan, flavta… 
Narodna galerija 

21.00 The Stanley Clarke Band, jazz-rock-fusion-funk 
Križanke

če, 11.7. 20.00 Orkester Slovenske filharmonije 
Nicolae Moldoveanu, dirigent 
Thomas Hampson, bariton; Elena Mosuc, sopran 
Koncert opernih arij 
Cankarjev dom
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pe, 12.7. 20.00 Norbert Kael (Madžarska), klavir 
Program: dela Bacha, Skrjabina, Bartoka, Chopina in 
Rimski-Korsakova v jazzovski preobleki. 
Viteška dvorana Križank 

po, 15.7. 20.00 Orkester in Zbor Slovenske filharmonije ter Komorni 
zbor Megaron 
Hansjörg Albrecht, dirigent 
Valentina Farcas, sopran; Bettina Ranch, mezzosopran 
Program: G. Mahlerjeva: Simfonija št. 2 
Cankarjev dom

to, 16.7. 20.00 Aterballetto (Italija) 
Bach Project - Baletni diptih 
SNG Opera in balet Ljubljana

sr, 17.7. 20.00 Münchenski radijski orkester & Zbor Bavarskega Radia 
Ivan Repušić, dirigent 
Program: M. Glinka / P. I. Čajkovski / A. Borodin / G. 
Puccini / R. Leoncavallo / P. Mascagni / G. Verdi / R. 
Wagner 
Cankarjev dom

če, 18.7. 20.00 Beograjski Komorni Zbor 
Vladimir Marković, dirigent  
Cerkev sv. Jakoba 

pe, 19.7. 20.00 Igor Škerjanec, violončelo & Vladimir Mlinarić, klavir 
Program: A. Vivaldi / L. van Beethovna / L. M. Škerjan 
/ J. Brahms 
Viteška dvorana Križank

20.00 Mednarodni orkester Ljubljana 
Živa Ploj Peršuh, dirigentka 
Songs of Wars I Have Seen - inscenirani koncert na 
tekste Gertude Stein  
SNG Opera in balet Ljubljana

po, 22.7. 20.00 Moskovski komorni orkester Musica Viva 
Aleksander Rudin, violončelo, klavir in dirigent 
Elena korzenevič, violina; Emin Martirosian, violončelo 
Program: J. Haydn / N. Kraft / A. Arensky 
Narodna galerija

po, 29.7. 20.00 Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije 
Avi Avital, mandolina 
Program: A. Vivalci / J. S. Bach / B. Bartók / P. I. Čajkovski 
/ S. Cincadze 
Narodna galerija 

Ljubljana Festival
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Ljubljana Festival
to, 30.7. 20.00 Gruzijski komorni orkester Ingolstadt  

Ruben Gazarian, dirigent 
Giuseppe Albanese, klavir; Vicente Campos, trobenta; 
Fabrizio Meloni, klarinet 
Program: W. A. Mozart / C. M. von Weber / P. Hindemith 
/ D. Šostakovič 
Slovenska filharmonija 

sr, 31.7. 20.00 Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije 
Nika Gorič, sopran 
Program: H. Wolf / F. Schubert 
Narodna galerija 

če, 1.8. 20.00 Komorni orkester milanske Scale 
Massimo Mercelli, flavta; Massimom Quarta, violina 
Program: G. Tartini  
Narodna galerija 

to, 6.8. 20.00 Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije 
Mak Grgić, kitara 
Program: L. Firšt / J. Rodriguez / M. Musorgski / J. 
Rodrigo 
Narodna galerija

sr, 7.8. 20.00 Vadim Kolodenko, klavir 
Program: W. A. Mozart / L. van Beethoven / L. 
Godowsky 
Križanke

če, 8.8. 20.00 Alena Baeva, violina & Vadim Kolodenko, klavir 
Program. F. Schubert / R. Schumann / R. Strauss 
Narodna galerija 

pe, 9.8. 20.00 Il Terzo Suono 
Mednaroni baročni ansambel 
Program: A. Vivaldi / G. Tartini / G. Ph. Telemann 
Križanke

po, 12.8. 20.00 Bernardo Brizani, violončelo & Miha Haas, klavir 
Program: L. Boccherini / L. van Beethoven / R. 
Schumann / F. Schubert / N. Paganini 
Viteška dvorana Križank

to, 13.8. 20.00 Godalni Kvartet Kodály 
Gabor Varga, klarinet 
Program:  S. Rahmaninov / P. I. Čajkovski / J. Brahms 
Narodna galerija
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Ljubljana Festival
sr, 14.8. 20.00 Ansambel Goffriller 

Claudi Arimany, flavta 
Program: W. A. Mozart / A. Dvoràk 
Narodna galerija 

po, 19. in 
to, 20.8.

20.30 Onjeginov demon, muzikal 
Gledališče LDM Novaya scena 
Križanke

če, 22. in 
pe, 23.8.

20.30 Mojster in Margareta, muzikal 
Gledališče LDM Novaya scena 
Križanke

ne, 25.8. 20.30 Mamma Mia!, muzikal 
Križanke

sr, 28. in 
če, 29.8.

20.00 G. Verdi: La Traviata, opera 
Gledališče Teatro Regio iz Torina 
Cankarjev dom

pe, 30.8. 20.30 Vlado Kreslin z gosti 
Križanke

to, 3.9. 20.30 Simfonični orkester RTV Slovenija 
Svetlana Zakharova in prijatelji, balet 
Križanke

sr, 4.9. 20.00 Orkester Iz Shenzhena  
Daye Lin, dirigent 
Jiapeng Nie, violončelo; Tianwa Yang, violina 
Program. Q. Zhang / J. Brahms / D. Šostakovič 
Cankarjev dom

če, 5.9. 20.00 Izraelski filharmonični orkester 
Zubin Mehta, dirigent 
Program: Ö. Pártos / J. Haydn / H. Berlioz 
Zaključek 67. Ljubljana Festivala 
Cankarjev dom

pe, 6.9. 20.00 Orkester Slovenske Filharmonije 
Charles Dutoit, dirigent 
Program. L. M. Škerjanc / I. Stavinski / C. Saint-Saëns 
Cankarjev dom

so, 21.9. 20.00 Marko Hatlak Band 
Vlatko Stefanovski, kitara 
Križanke

www.ljubljanafestival.si



34

Koncerti
to, 2.7. 20.00 Duo Ponte, glasba sveta 

Dvorišče MGLC: vstop prost Pred koncertom ob 18.30 
javno vodstvo po bienalu v slovenščini in angleščini.

21.00 Etnodisko 
Glasbeno srečanje Sozvočja sveta  
Hostel Celica: vstop prost

sr, 3.7. 18.00 Godba ljubljanskih veteranov 
Barka na Ljubljanici - od Prulskega do Mesarskega 
mosta in nazaj 
V primeru dežja se koncert prestavi.

19.30 Timotej Kosovinc, kitara 
Gosta: Ana Julija Mlejnik,violina in Andrej Omejc, 
saksofon 
8. tradicionalni poletni koncert  
Botanični vrt: vstop je prost 

če, 4.7. 17.00 Wild strings Trio (Slo, Slovaška, Francija) 
Piknikoncert 
Park Tivoli pri otroškem igrišču: vstop prost

20.30 Chico Community Choirs (ZDA) 
Cerkev sv. Jakoba: vstop prost

21.00 Your Gay Thoughts, elektronsko glasbena in avdio-
vizualna poslastica 
Švicarija: vstop prost

so, 6.7. 18.30 Zbor Kraljeve gimnazije iz Colchestra (V. Britanija) 
Olly Medlicott in Sam Carbonero, dirigenta 
Program: klasična sakralna glasba 
Stolnica sv. Nikolaja: vstop prost

20.00 Izidor Ostan (Slovenija/Francija), orgle 
Poletni orgelski cikel France Goršič 
Trnovska cerkev

ne, 7.7. 21.00 Jaka Kopač Multikulti Kvartet, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

to, 9.7. 20.00 Klarisa Jovanović (feat. Igor Bezget), etno glasba iz 
sredozemskih svetov 
Pred koncertom ob 18.30 javno vodstvo po bienalu v 
slovenščini in angleščini.

21.00 Divje jezero 
Glasbeno srečanje Sozvočja sveta  
Hostel Celica: vstop prost

sr, 10.7. 18.00 Papirniški pihalni orkester 
Barka na Ljubljanici - od Prulskega do Mesarskega 
mosta in nazaj 
V primeru dežja se koncert prestavi.
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če, 11.7. 18.00 Aklea Neon (Hrvaška) 
Piknikoncert 
Park Tivoli pri otroškem igrišču: vstop prost

19.30 Ženski pevski zbor Wanderlust (ZDA) 
Stolnica sv. Nikolaja: vstop prost

21.00 Dubzilla, eksperimentalna dubovska fuzija 
Švicarija: vstop prost

pe, 12.7. 21.00 Combichrist (ZDA), metal 
+ Terrolokaust 
Kino Šiška

21.00 Marjan Loborec Quintetto Fantastico, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

to, 16.7. 20.00 Tony Rose (Škotska), blues in folk  
Pred koncertom ob 18.30 javno vodstvo po bienalu v 
slovenščini in angleščini.

21.00 Planetarium & Kvali 
Glasbeno srečanje Sozvočja sveta  
Hostel Celica: vstop prost

če, 18.7. 21.00 BeatMyth, hibridni elektropunk in breakbeat 
Švicarija: vstop prost

pe, 19.7. 21.00 Beatox and the Good Vibes, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

to, 23.7. 20.00 Grainne Hunt (Irska), kantavtor 
Dvorišče MGLC: vstop prost 
Pred koncertom ob 18.30 javno vodstvo po bienalu v 
slovenščini in angleščini. 

21.00 Wild Strings Trio 
Glasbeno srečanje Sozvočja sveta  
Hostel Celica: vstop prost

če, 25.7. 18.00 Človek 
Piknikoncert 
Park Tivoli pri otroškem igrišču: vstop prost

21.00 Bowrain, cineastična fuzija elektronske in 
akustične godbe 
Švicarija: vstop prost

pe, 26.7. 21.00 Acamar Trio, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

ne, 28.7. 19.30 Queensrÿche (ZDA), metal 
+ Firewind + MirrorPlain 
Kino Šiška

Koncerti
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Koncerti
po, 29.7. 20.00 Skunk Anansie (V. Britanija), rock 

+ MRFY 
Kino Šiška

to, 30.7. 21.00 Žkontrabant 
Glasbeno srečanje Sozvočja sveta  
Hostel Celica: vstop prost

če, 1.8. 18.00 Raoul and the WiseMen (Nizozemska) 
Piknikoncert 
Park Tivoli pri otroškem igrišču: vstop prost

pe, 2.8. 21.00 Emilia Martensson Trio, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

če, 8.8. 18.00 tAman (Slovenija) 
Piknikoncert  
Ljubljanski grad - obrambni jarek: vstop prost

pe, 9.8. 18.00 Uroš Buh 
Piknikoncert  
Ljubljanski grad - obrambni jarek: vstop prost

21.00 Džezzva, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

sr, 14.8. 20.00 Kikagaku Moyo (Japonska), psihadelični rock 
Kino Šiška

pe, 16.8. 21.00 Cubaneros, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

če, 22.8. 20.00 Deerhunter (ZDA), indie rock 
Kino Šiška

pe, 23.8. 21.00 Gabrič Kampl Leonardi Trio, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

to, 27.8. 20.00 Anderson .Paak & The Free Nationals (ZDA), hip-hop 
Kino Šiška

če, 29.8. 18.00 EtnoDisko  
Piknikoncert 
Park Tivoli pri otroškem igrišču: vstop prost

pe, 30.8. 21.00 Hal - Moč kitare, jazz  
Hostel Celica: vstop prost

če, 5.9. 17.00 Brencl banda  
Piknikoncert 
Park Tivoli pri otroškem igrišču: vstop prost
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Festival Poleti v NUK
1.do 20. julij 2019

Atrij Narodne in univerzitetne knjžnice

so, 1.7. 21.00 Hamlet expres, šansoni

to, 2.7. 21.00 Nina Strnad

sr, 3.7. 21.00 Brutalci 
Nastopata: Jaka Andrej Vojavec in Urban Logar

če, 4.7. 21.00 SLO Blues, glasba svetov

pe, 5.7. 21.00 Gušti

so, 6.7. 21.00 Raiven

ne, 7.7. 21.00 Jakob Kobal

po, 8.7. 21.00 Jure Ivanušič, šansoni

to, 9.7. 21.00 Karyn

sr, 10.7. 21.00 Živela je ženska 
Nastopata: Valentina Plaskan in Ana Špik

če, 11.7. 21.00 Noreia

pe, 12.7. 21.00 Samo Budna

so, 13.7. 21.00 Tinkara Kovač

ne, 14.7. 21.00 Mencarija

po, 15.7. 21.00 Romana Kranjčan, šansoni

to, 16.7. 21.00 Nana Milčinski

sr, 17.7. 21.00 Naj gre vse v PI 
Igra Nik Škrlec

če, 18.7. 21.00 Interconnected

pe, 19.7. 21.00 Dare Acoustic

so, 20.7. 21.00 Teo Collori in Momento cigano 
Zaključek Festivala Poleti v NUK
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TrNOVfest
1. do 31. avgust 2019

28. tradicionalni glasbeni festival Trnfest
CSK France Prešeren

če, 1.8. 20.00 
22.00

Hamo & Tribute 2 Love 
Buržuazija

pe, 2.8. 20.00 
22.00

Rambo Amadeus & Five Winnetous 
Le Serpentine

so, 3.8. 20.00 
22.00

Bohem 
Up n' Downs

ne, 4.8. 20.00 Adi Smolar

po, 5.8. 20.00 
22.00

Moonlight Sky 
DaBlaBlues

to, 6.8. 20.00 
22.00

Dokumentarni film o skupini Zabranjeno pušenje 
Zabranjeno pušenje 
Imperij

sr, 7.8. 20.00 
22.00

Noctiferia 
Kiwi Flash

če, 8.8. 20.00 Manouche

pe, 9.8. 20.00 
22.00

Nipke & Nipples 
N'toko

so, 10.8. 20.00 
22.00

John F. Doe 
E-play

po, 12.8. 20.00 
22.00

Drill 
EMKEJ & Muzičari

to, 13.8. 20.00 
22.00

Crvena jabuka 
Seven Days in May

sr, 14.8. 20.00 
22.00

Soul Fingers 
SaGaDuDab

če, 15.8. 20.00 Slon in sadež rokenrol orkester

pe, 16.8. 20.00 
22.00

Zaklonišče prepeva 
Lusterdam

so, 17.8. 20.00 
22.00

Sam's Fever 
Hound Dogs

po, 19.8. 20.00 
22.00

Opća opasnost 
Ambra

https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMS1hdmd1c3Qv/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-1-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMi1hdmd1c3Qv/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-2-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMy1hdmd1c3Qv/1
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktNS1hdmd1c3Qv/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-5-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktNi1hdmd1c3Qv/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-6-avgust/
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-6-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktNy1hdmd1c3Qv/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-7-avgust/
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-8-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktOS1hdmd1c3Qv/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-9-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMTAtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-10-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMTItYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-12-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMTMtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-13-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMTQtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-14-avgust/
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-15-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMTYtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-16-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMTctYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-17-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMTktYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-19-avgust/
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to, 20.8. 20.00 
22.00

Torul 
Bombayx Lori

sr, 21.8. 20.00 
22.00

Mi2 
Manifest

če, 22.8. 20.00 
22.00

Dokumentarni film o skupini King Foo 
King FOO 
Metalsteel

pe, 23.8. 20.00 
22.00

Zlatko 
RecycleMan ex Ali En (DJ set)

so, 24.8. 20.00 
22.00

Graffiti Jam

po, 26.8. 20.00 
22.00

Leteči potepuhi 
Gušti

to, 27.8. 20.00 
22.00

Zalagasper 
Balladero

sr, 28.8. 20.00 
22.00

Viperstone 
Infected 
Renata Mohorič & I.C.E.

če, 29.8. 20.00 
22.00

MRFY 
Kokosy

pe, 30.8. 20.00 
22.00

Bogunov 
Brigand

so, 31.8. 20.00 
22.00

Dokumentarni film o skupini Tabu 
Tabu 
Traffic Religion

www.cskfp.si

TrNOVfest

https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMjAtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-20-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMjEtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-21-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMjItYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-22-avgust/
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-22-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMjMtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-23-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMjYtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-26-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMjctYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-27-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMjgtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-28-avgust/
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-28-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMjktYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-29-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMzAtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-30-avgust/
https://cskfp.si/mailster/3499/0e1121c92ac66ebd93aa7cd547978f82/aHR0cHM6Ly9jc2tmcC5zaS90cm5vdmZlc3QvdHJub3ZmZXN0LTIwMTktMzEtYXZndXN0Lw/1
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-31-avgust/
https://cskfp.si/trnovfest/trnovfest-2019-31-avgust/
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Festival Ana Desetnica
3. do 6. julij 2019

22. mednarodni festival uličnega gledališča
Mestno središče
Mednarodni festival uličnih gledališč Ana Desetnica predstavlja sodobne ustvarjalne 
tokove na področju uličnega gledališča. Odlikujeta ga izdelanost umetniškega 
koncepta in prizadevanje organizatorjev, da festivalski utrip vsako leto zaživi z roko 
v roki z utripom mesta. Festival je gostil več kot 5000 uličnih umetnikov s šestih 
kontinentov in več kot 40 držav sveta, ki so uprizorili vsaj tisoč različnih predstav in 
intervencij in z njimi nagovorili skoraj milijon slovenskih in tujih obiskovalcev. 

Letos se bo na različnih prizoriščih predstavilo veliko število pouličnih artistov, 
klovnov, cirkusantov, žonglerjev, vrvohodcev, požiralcev ognja, glasbenikov, 
provokatorjev, plesalcev in igralcev iz Slovenije in od drugod.

www.anamonro.si/steber/ana-desetnica 
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Dobimo se pred ŠKUCem
19. do 28. julij 2019

V primeru dežja ali nestabilnega vremena se dogajanje odvija v Galeriji Škuc.
Vstop prost na vse dogodke.
Za večdnevni delavnici so potrebne predhodne prijave na: info@skuc.org.

pe, 19. do 
ne, 28.7.

od 17.00 Škuceva tržnica: Prodaja knjig Založbe ŠKUC in 
Centra za slovensko književnost po znižanih cenah, 
promocijskih materialov ter Ulična čitalnica pred 
ŠKUCem 
Knjižnica pod krošnjami v atriju Galerije ŠKUC 
KO-LAB, prodajna razstava študentov NTF, Oddelek 
za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Katedra za 
oblikovanje tekstilij in oblačil v Galeriji ŠKUC 
Nebo in trenutek, predstavitev del mladih umetnikov 
Zale Zagoršek in Jerneja Čučka Gerbca v Galeriji ŠKUC

po, 22. in 
to, 23.7.

od 18.00 Ustvarjalno2 in  Poletne ustvarjalnice: Gumb - ova 
Re:Ciklarnica, ustvarjalni delavnici za otroke in 
mladevodi Društvo Gumb

sr, 24. in 
če,  25.7.

od 17.00 Ustvarjalno2 in Poletne ustvarjalnice: Slikanje s 
svetlobo,  fotografski delavnici za otroke in mlade vodi  
Jasna Klančišar

so, 27. in 
ne, 28.7.

od 18.00 Ustvarjalno2 in Poletne ustvarjalnice: Sitotisk ekspress: 
Bauhaus štanc, ustvarjalni delavnici za otroke in mlade 
vodita  Meta Žvokelj in Anka Doblekar

pe, 19.7. 18.00 Indijančica Oranžni žarek, gledališka predstava 
Gledališče Kukuc

18.30 Ustvarimo svojo ulico, arhitekturna delavnica za 
otroke; vodi Gregor Buciik

20.00 Modna revija in odprtje razstave KO-LAB, NTF, Oddelek 
za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Katedra za 
oblikovanje tekstilij in oblačil, glas beni večer s Chilli 
Space

20.30 Odprtje razstave Nebo in trenutek, predstavitev del 
mladih umetnikov Zale Zagoršek in Jerneja Čučka 
Gerbca

20.30 Hammonf xperienz, jazz

so, 20.7. 18.00 Riba, gledališka predstava  
Teater PolPet

18.30 Izdelovanje ribic, ustvarjalna delavnica za otroke; 
vodita Polona in Petra Prosen

20.00 Wild String trio, jazz/etno
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22.00 Realizem je rezerviran za klovne, performans 
Tomo Veber

ne, 21.7. 18.00 Pavliha, lutkovna predstava  
Lutkovno gledališče Uš

18.30 Ko lutke oživijo, ustvarjalna delavnica; vodi Sonja 
Kononenko

20.00 Malamor, latinao-swinga-soul-rockabilly
22.00 50 knjig, ki so nas napisale, 1. del, dokumentarni film v 

produkciji Zavoda Vertigo in RTV Slovenija

po, 22.7. 18.00 Ustvarjalno2: Usnjeni etui, ustvarjalno delavnico za 
mlade vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst  iz KUD 
Galerije C.C.U.

18.00 Mala murska zvezdica, gledališka predstava 
Gledališče Kukuc

18.30 Gumbova re:ciklarnica: Plastožerji, ustvarjalno 
delavnico za otroke vodi Društvo Gumb

20.00 Radio mondo, jazz-pop-avantgarda 
22.00 50 knjig, ki so nas napisale,  2. del, dokumentarni film 

v produkciji Zavoda Vertigo in RTV Slovenija

to, 23.7. 18.00 PED1PED, koncert za male in velike otroke 
18.00 Ustvarjalno2: Gumbova re:ciklarnica: Predelava 

tipkovnic in matičnih plošč, delavnico za mlade vodi 
Društvo Gumb

18.30 Reciklirana glasbila, ustvarjalna delavnica za otroke; 
vodi Teja Bitenc

20.00 Brina, etno
21.45 Tiffany 24 

Ivan Tračnik
22.00 Cabaret Tiffany, kabaret 

sr, 24.7. 17.00 Ustvarjalno2 in Poletne ustvarjalnice: Slikanje s 
svetlobo, ustvarjalno delavnico za mlade in otroke vodi 
Jasna Klančišar 

18.00 Lepa riba, gledališka predstava 
Maša Jazbec

18.30 Jaz, kurator, ustvarjalna delavnica in razstava za 
otroke; vodi Nevena Aleksovski

20.00 Duo Ponte, uglasbena poezija
21.45 Tiffany 24, Ivan Tračnik
22.00 Cabaret Tiffany, kabaret 

Dobimo se pred ŠKUCem
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če, 25.7. 17.00 Ustvarjalno2 in Poletne ustvarjalnice: Slikanje s 
svetlobo, ustvarjalno delavnico za mlade in otroke vodi 
Jasna Klančišar

18.00 Tine in promet, lutkovna predstava 
Gledališče Fru fru

18.30 Vikinške ladje, delavnica za otroke; vodita Simon 
Drofelnik in Mateja Herbst  iz KUD Galerije C.C.U.

20.00 Barka Dilo, šanson-folk-rock
22.00 Na valovih, predstava 

ŠKUC gledališče in Slovensko stalno gledališče Trst 

pe, 26.7. 18.00 Knedlbend, kulinarično glasbena kuhna za vse 
generacije 
Danilo Ivanuša

18.30 Amuleti CeCeUji, ustvarjalna delavnica za otroke; vodita 
Simon Drofelnik in Mateja Herbst  

20.00 Tomi Purich trio, jazz
22.00 Kot jaz, monodrama posvečena Edith Piaf 

Igra in poje: Lara Jankovič; Marko Brdnik, harmonika

so, 27.7. 18.00 Zoopotniki, lutkovna predstava 
LG Pupilla

18.00 Sitotisk express: Bauhaus štanc, delavnica za otroke; 
vodita Meta Žvokelj in Anka Doblekar

20.00 Morse Art Project, etno
22.00 Fem TV 4.2, burleskni angažirani kabaret in ImproŠke: 

PoletŠke,  impro predstava 
Društvo Impro

ne, 28.7. 12.00 Podmladek  3, 3. študentska pop-up razstava
17.00 Sitotisk express: Bauhaus štanc, delavnica za mlade; 

vodita  Meta Žvokelj in Anka Doblekar
18.00 Moje prav(lj)ice, ulično gledališče
18.30 Cirkus fantasticus, ustvarjalna delavnica za otroke; vodi 

Danijela Zajc

www.skuc.org

Dobimo se pred ŠKUCem
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Mladi levi
23. do 31. avgust 2019 

22. mednarodni festival
Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana in druge lokacije

pe, 23.8. Alessandro Serra (osnovano na Macbethu W. 
Shakespeara), Sardegna Teatro in Compagnia 
Teatropersona: Macbettu (Italija) 
Otvoritvena zabava

so, 24.8. Alessandro Serra (osnovano na Macbethu W. 
Shakespeara), Sardegna Teatro in Compagnia 
Teatropersona: Macbettu (Italija) 
Mart Kangro, Juhan Ulfsak, Eero Epner: Delavnica 
(Estonija) 
Eclipse: Monstrum Nostrum: otvoritev razstave in 
performans (Slovenija)

ne, 25.8. Teresa Dillon: MTCD - Vizualna analogija: Moje strojno 
življene (V. Britanija) 
Jaha Koo: Cuckoo (Belgija, Južna Koreja) 
Mart Kangro, Juhan Ulfsak, Eero Epner: Delavnica 
(Estonija)

po, 26.8. Teresa Dillon: MTCD - Vizualna analogija: Moje strojno 
življene (V. Britanija) 
Daria Deflorian & Antonio Tagliarini: Izkopavanje 
(Italija) 
Tina Satter/Half Straddle: Je to soba: dobesedni prepis 
Reality Winner (ZDA)

to, 27.8. Maria Lucia Cruz Correia: Glas narave: Sojenje 
(Portugalska, Belgija) 
Tina Satter/Half Straddle: Je to soba: dobesedni prepis 
Reality Winner (ZDA) 
Daria Deflorian & Antonio Tagliarini: Izkopavanje 
(italija)

če, 29.8. Mednarodna konferenca trans-making: O čustvenem 
materializmu  
Maria Lucia Cruz Correia: Glas narave: Sojenje 
(Portugalska, Belgija) 
Walid Raad: Les Louvres in/ali Brcanje mrliča (Libanon, 
ZDA) 
Kate McIntosh: V mnogih rokah (Nizozemska, Belgija)
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pe, 30.8. Mednarodna konferenca trans-making: O čustvenem 
materializmu  
Tanja Radež: Nabiralci prahu, otvoritev razstave 
(Slovenija) 
Kate McIntosh: V mnogih rokah (Nova Zelandija, 
Belgija) 
Dimitri de Perrot: Myousic (Švica) 
Walid Raad: Les Louvres in/ali Brcanje mrliča (Libanon, 
ZDA)

so, 31.8. Walid Raad: Les Louvres in/ali Brcanje mrliča (Libanon, 
ZDA) 
Dimitri de Perrot: Myousic (Švica) 
Ursula Martinez: Družinsko razkritje - 20 let kasneje 
(V. Britanija) 
Urša Vidic: Zid, otvoritev instalacije (Slovenija) 
Zaključna festivalska zabava

www.bunker.si

Mladi levi
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Gledališke in plesne predstave
Plesni Teater Ljubljana

Prijateljeva 2A, tel. 041 707 475, www.ptl.si

to, 2.7. 20.00 M. Kagao Knez: Yaamaam, ker je bilo, kar je bilo, 
plesna predstava 
Avtorstvo, koreografija in izvedba: Maša Kagao Knez 
Poletna plesna šola JSKD

če, 4.7. 20.00 A. P. Ocadiz Arriaga: Sestavi se, plesna predstava 
Avtorstvo, koreografija in ples: Alicia Paulina Ocadiz 
Arriaga 
Poletna plesna šola JSKD

ne, 25.8. 20.00 J. Koo: Kukavica, gledališka predstava/predavanje 
Koncept, režija, tekst, glasba, video: Jaha Koo 
Izvajalci: Hana, Duri, Seri, Jaha Koo 
Festival Mladi levi 2019 v PTL

sr, 28.8. 20.00 Lali Ayguadé Company: Incognito 
Izvedba: Lali Ayguadé & Nicolas Ricchini / Lisard Tranis

C. Furey, P. Jasko: Untied Ties / Nevezane zgodbe 
Avtorstvo, koreografija in ples: Clara Furey & Peter 
Jasko 
Mirabelka in PTL: Dvojni plesni večer - Vibra 2019

Emonska promenada 
22. do 24. avgust 2019

19 . mednarodni ulični festival 
Čevljarski most

19. festival Emonska promenada se z novim programskim konceptom, novo lokacijo 
in z mednarodno programsko ekipo odmika od preverjenih vsebin in nas postavlja 
pred nov umetniški izziv. Programsko ga sestavljata dva dogodka, ki bosta potekala 
hkrati in z intervencijo v prostor dogajanje povezala v skupni interaktivni gledališki 
dogodek. Tako se bo Čevljarski most spremenil v  Kino teater- edinstveno gledališko 
doživetje,  Cankarjevo nabrežje pa bo hkrati interkativna igralnica ter razstavni 
prostor recikliranih igral.
Panorama (Švica, Slovenija) - kino teater - interaktivno in ulična intervencija
Guixotde 8 (Katalonija)- interaktivna instalacija recikliranih igral iz odpadnih 
materialov
če, 22.8: 18.00 do 21.00
pe, 23.8.: 18.00 do 21.00
so, 24.8.: 10.00 do 12.00 in 18.00 do 21.00
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Mini poletje 2019
26. junij do 1. september 2019 

21. mednarodni festival Mini teatra za otroke
Mini teater in Križevniška ulica

ne, 7.7. 11.00 H. C. Andersen: Deklica z vžigalicami 
Igrata: Vesna Kuzmič in Aleš Kranjec 
Lutkovna predstava za otroke od 3 + 
Mini tearer

ne, 14.7. 18.00 Gledališče na ulici: V višave 
Delavnica za otroke od 2 + 
Križevniška ulica (v primeru dežja v Mini teatru)

ne, 21.7. 18.00 Gledališče na ulici: Kdo sem 
Delavnica za otroke od 2 + 
Križevniška ulica (v primeru dežja v Mini teatru)

ne, 28.7. 18.00 Gledališče na ulici: Gusarji 
Delavnica za otroke od 2 + 
Križevniška ulica (v primeru dežja v Mini teatru)

ne, 4.8. 18.00 Gledališče na ulici: Zmaj 
Delavnica za otroke od 2 + 
Križevniška ulica (v primeru dežja v Mini teatru)

ne, 11.8. 18.00 Gledališče na ulici: Ta čudoviti svet 
Delavnica za otroke od 2 + 
Križevniška ulica (v primeru dežja v Mini teatru)

ne, 4.8. 11.00 in 
18.00

Jonny & Sybil 
Igra: Saskia Thjis 
Lutkovno - gledališka predstava za otroke od 3 + 
Križevniška ulica (v primeru dežja v Mini teatru)

ne, 25.8. 11.00 P. Stalfelt: Kakčeve dogodivščine 
Igrata: Jose in Petja Golec Horvat 
Gledališka predstava za otroke od 2 +  
Mini tearer

ne, 1.9. 18.00 M. Redjko: Estera ali praznik usod 
Igrata: Petra Kavaš in Vitomir Vratarič 
Lutkovna predstava za otroke od 9 +  
Mini tearer

www.mini-teater.si
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Za otroke in mladino
MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Grad Fužine, Pot na Fužine 2, tel. 548 42 70, www.mao.si

po, 26. do pe, 30.8. Poletna mala šola arhitekture 2019 
Počitniški izziv za mlade nadobudneže (7 - 13 let), z 
veliko mero radovednosti in željo po raziskovanju. 

Moderna galerija
Cankarjeva ulica 15, tel. 241 68 00, www.mg-lj.si

če, 4.7. in 
29.8.

18.00 do 
20.00

»Kmečki in mestni otroci« 
Program za otroke, ki povezuje razstavi 20. stoletje. 
Kontinuitete in prelomi in Na robu - Vizualna umetnost 
v Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941. 

če, 18.7. in 
1. in 15.8.

18.00 do 
20.00

Kiparska delavnica za vse generacije, mentor Tomi 
Blažević

to, 23.7. 16.00 Mali koraki po razstavi Na robu - Vizualna umetnost v 
Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941

Muzej sodobne umetnosti Metelkova - MSUM
Majstrova ulica 3, www.mg-lj.si

če, 11.7. 18.00 do 
20.00

Igre brez meja, delavnica za vse generacije

če, 25.7. 18.00 do 
20.00

S prstom okoli sveta 
Delavnica za vse generacije po razstavi Južna ozvezdja: 
poetike neuvrščenih

če, 8.8. 18.00 do 
20.00

Južna ozvezdja, delavnica za otroke

to, 20.8. 10.00 do 
13.00

Slon kolesari po svetu, projekcija kratkih animiranih 
filmov in To sem jaz, delavnica

če, 22.8. 18.00 do 
20.00

Kulinarično potovanje v Eritrejo, delavnica za družine 
s +Kantino

Narodna galerija 
Prešernova 24, tel. 241 54 18, www.ng-slo.si 

Počitniške delavnice za otroke

po, 1. do 
pe, 5.7.

8.00 do 
16.00

Tajna galerijska druščina

po, 26. do 
pe, 30.8.

8.00 do 
16.00

Igrivi prostori

https://www.facebook.com/events/264547507777304/
https://www.facebook.com/events/264547507777304/
https://www.facebook.com/events/264547507777304/
https://www.facebook.com/events/264547507777304/
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Poletne packarije - ustvarjalna druženja za otroke do 12. leta 
Ploščad pred Narodno galerijo, Cankarjeva 20 
(v primeru slabega vremena v Ustvarjalnem ateljeju)

če, 4.7. in 
1.8.

17.00 do 
20.00

Zelena delavnica: Torbe iz tekstila

če, 11.7. in 
8.8.

17.00 do 
20.00

Morske krajine v tehniki pihanke 

če, 18.7. in 
22.8.

17.00 do 
20.00

Slike in kipi v stripu

če, 25.7. 17.00 do 
20.00

Izdelava in poslikava junaških mask

če, 29.8. 17.00 do 
20.00

Zmaji iz papirja

Narodni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, tel. 241 44 00, www.nms.si

četrtki 18.00 do 
21.00

Preteklost na dotik: Antični modni trendi - preobleci 
se v Rimljana!

sobote 18.00 do 
21.00

Preteklost na dotik: Osvoji veščine neandertalca in se 
preizkusi v izdelavi koščene piščali!

po, 8. do 
pe, 12.7. 
in 26. do 
30.8.

Počitniške delavnice: PovezujeM / Tivolski ustvarjalni 
krog  
V času poletnih počitnic organizirajo muzeji ob parku 
Tivoli: Narodni muzej Slovenije, Moderna galerija, 
Mednarodni grafični likovni center, Muzej novejše 
zgodovine Slovenije in Narodna galerija muzejski 
program delavnic.

Narodni muzej Slovenije - Metelkova
Majstrova ulica 1, tel. 241 44 00, www.nms.si

četrtki 18.00 do 
21.00

Preteklost na dotik: Antični modni trendi - preobleci 
se v Rimljana!

sobote 18.00 do 
21.00

Preteklost na dotik: Osvoji veščine neandertalca in se 
preizkusi v izdelavi koščene piščali!

po, 8. do 
pe, 12.7. 
in 19. do 
23.8.

Počitniški 3M  
V času poletnih počitnic organizirajo muzeji na 
Metelkovi muzejski program delavnic.

Za otroke in mladino
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Za otroke in mladino
Prirodoslovni muzej Slovenije

Muzejska ulica 1, tel. 241 09 40, www2.pms-lj.si

Poletne naravoslovne delavnice za otroke od 5 do 12 let:

po, 8. in 15.7., 19. in 26.8. Kača ni igrača

to, 9. in 16.7., 20. in 27.8. Dinozavri so zakon!

sr, 10. in 17.7., 21. in 28.8. Morski Tika-Taka

če, 11. in 18., 22. in 29.8. Počitnice ob reki

pe, 12. in 19.7., 23. in 30.8. Raziskujemo!

Galerija ŠKUC
Stari trg 21, tel. 01 430 35 30

Delavnice za otroke in odrasle v atriju Galerije Škuc:

po, 15.7. 18.00 Peresnice, etuiji za mobitele in zapestnice iz 
odsluženih zračnic

po, 19.8. 18.00 Mala šola grafike - Sitotisk

Hiša Evropske unije
Dunajska 20, tel. 252 88 43, ec.europa.eu/slovenia

če, 11.7. 10.00 Odkrivaj EU: Predstavljamo Finsko 
Odprtje razstave »Inovativna Finska”, znanstvena 
dogodivščina »Vodologija« ter jezdenje hobi konjičkov. 
Potrditev udeležbe na: bit.ly/OdkrivajEU 

Kinodvor
Kolodvorska 13, tel. 239 22 17, www.kinodvor.org

to, 2.7. 10.00 Ch. Chaplin: Cirkus (The Circus), ZDA, 1928 
Za otroke od 4 +; brez dialogov

sr, 3.7. 10.00 S. van Dusseldorp: Sova in miška (Uilenbal), 
Nizozemska, 2016 
Za otroke od 5 +; pripovedovanje v slovenščini

če, 4.7. 10.00 Ph. Einstein Lipski, J. Lerdam, A. Næsby Fick: Neverjetna 
zgodba o velikanski hruški (Den utrolige historie om 
den kæmpestore pære), Danska, 2017 
Za otroke od 5 +; sinhroniziran v slovenščino 
+ predfilm: K. Nikolov: Kralj Matjaž, Slovenija, 2017 
Ponovitvi: so, 3.8. ob 16.45 in če, 22.8. ob 10.00
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Za otroke in mladino
pe, 5.7. 10.00 M. Á. Lamata: Super fuzbalistični (Los futbolísimos), 

Španija, 2018 
za otroke od 7 +; v španščini s slovenskimi podnapisi 
Ponovitvi: so. 20.7. ob 15.45 in to, 27.8. ob 10.00

so, 6.7. 17.00 B. Bredero: Moja žirafa (Dikkertje Dap), Nizozemska/
Nemčija/Belgija, 2017 
Za otroke od 5 +; pripovedovanje v slovenščini 
Ponovitev: so, 7.8. ob 10.00

ne, 7.7. 16:45 T. Burton: Slonček Dumbo (Dumbo), ZDA, 2019 
Za otroke od 8 +; v angleščini s slovenskimi podnapisi

to, 9.7. 10.00 J.-C. Dessaint: Ko letijo vrane (Le jour des corneilles), 
Francija/Belgija/Luksemburg/Kanada, 2012 
Za otroke od 7 +; sinhroniziran v slovenščino

sr, 10.7. 10.00 B. Renner, V. Patar, S. Aubier: Ernest in Celestina (Ernest 
et Célestine), Francija/Belgija/Luksemburg, 2012 
Za otroke od 5 +; sinhroniziran v slovenščino

če, 11.7. 10.00 B. Persichetti, P. Ramsey, R. Rothman: Spider-Man: Novi 
svet (Spider-Man: Into the Spider-Verse), ZDA, 2018 
Za otroke od 7 +; sinhroniziran v slovenščino 
Ponovitev: ne, 18.8. ob 16.30

so, 13.7. 17.00 Zverjasec in Zverjašček (The Gruffalo and The Gruffalo's 
Child), V. Britanija/Nemčija, 2009 
Za otroke od 4 +; sinhroniziran v slovenščino 
Podnovitev: pe, 30.8. ob 10.00

ne, 14.7. 16:45 M. B. Sandemose: Pepelko in skalni trol (Askeladden - I 
Dovregubbens hall), Norveška, 2017 
Za otroke od 7 +; s slovenskimi podnapisi

sr, 17.7. 10.00 M. Vranič: Ptice jezer, njihova vrnitev , Slovenija, 2018 
Za otroke od 6 + 
Ponovitvi: so, 10. In če, 29.8. ob 17.00

če, 18.7. 10.00 J. Cooley: Svet igrač 4 (Toy Story 4), ZDA, 2019 
Sinhroniziran v slovenščino

ne, 21.7. 17.00 P. Bratuša: Gajin svet, Slovenija, 2018 
Za otroke od 8 +

sr, 24.7. 10.00 Slon kolesari po svetu 
Za otroke od 2 +; brez dialogov 
Ponovitev: to, 20.8. ob 10.00
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so, 27.7. 17.00 J. Hastrup: Pikica, Koko in divji nosorog (Cirkeline, 
Coco og det vilde næsehorn), Danska, 2018 
Za otroke od 4 +; sinhroniziran v slovenščino 
Ponovitev: sr, 14.8. ob 10.00

ne, 28.7. 17.00 C. Lo: Los bando, Norveška/Švedska, 2018 
Za otroke od 9 +; s slovenskimi podnapisi 
Ponovitev: sr, 28.8. ob 10.00

sr, 31.7. 10.00 L. Unkrich, A. Molina: Koko in velika skrivnost (Coco), 
ZDA, 2017 
Za otroke od 7 +; sinhroniziran v slovenščino

ne, 4.8. 17.00 K. Jancis, H. Nicholson, R. Unt: Kapitan Morten in 
kraljica pajkov (Captain Morten and the Spider Queen), 
Estonija/V. Britanija/Belgija/Irska, 2018 
Za otroke od 7 +; s slovenskimi podnapisi

ne, 11.8. 16:45 M. Hosoda: Mirai (Mirai no Mirai), Japonska, 2018 
Za otroke od 8 +; s slovenskimi podnapisi

so, 17.8. 17.00 B. Dolenc, J. Žmitek: 1, 2, 3 Maček Muri, Slovenija, 2018 
Za otroke od 3 +

od so, 24.8. M.-S. Chambon: 100 kilogramov do zvezd (100 kilos 
d'étoiles), Francija, 2018 
Za otroke od 11 +; s slovenskimi podnapisi

po, 26. do 
pe, 30.8.

9.00 do 
14.00

Za počit smešen film 
Počitniška filmska delavnica za otroke od 11 +

Za otroke in mladino
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Film pod zvezdami
11. julij do 3. avgust 2019

Letni kino na Grajskem dvorišču

Filmi so predvajani v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi. Filmi, katerih jezik ni 
angleški, so podnaslovljeni tudi v angleščini. V primeru dežja ali slabe vremenske 
napovedi projekcija odpade. Nadomestna projekcija bo naslednji dan ob 21.30 
v Kinodvoru. V primeru odpovedi predpremiere ali posebne projekcije bosta v 
Kinodvoru dve nadomestni projekciji, ob 19.00 in 21.30. Informacija o odpovedi 
predstave bo objavljena na spletnih straneh www.ljubljanskigrad.si in www.
kinodvor.org.

če, 11.7. 21.30 U. Menart: Ne bom več luzerka (My Last Year as a 
Loser), Slovenija, 2018

pe, 12.7. 21.30 A. Kapadia: Diego Maradona, V. Britanija, 2019, 
predpremiera 

so, 13.7. 21.30 P. Farrelly: Zelena knjiga (Green Book), ZDA, 2018

ne, 14.7. 21.30 B. Erlingsson: Bojevnica (Kona fer í stríð Woman at 
War), Islandija / Francija / Ukrajina, 2018

po, 15.7. 21.30 W. Westmoreland: Colette, V. Britanija/ZDA, 2018

to, 16.7. 21.30 D. Fletcher: Rocketman, V. Britanija/ZDA, 2019

sr, 17.7. 21.30 P. Almodóvar: Bolečina in slava (Dolor y gloria Pain and 
Glory), Španija, 2019; predpremiera

če, 18.7. 21.30 T. Volf: Maria Callas (Maria by Callas), Francija, 2017

pe, 19.7. 21.30 J. Jarmusch: Mrtvi ne umirajo (The Dead Don't Die), 
ZDA/Švedska, 2019; posebna projekcija

so, 20.7. 21.30 B. Cooper: Zvezda je rojena (A Star Is Born), ZDA, 2018

ne, 21.7. 21.30 J. S. Baird: Stan in Olio (Stan & Ollie), V. Britanija/
Kanada/ZDA, 2018

po, 22.7. 21.30 H. Koreeda: Tatiči (Manbiki kazoku Shoplifters), 
Japonska, 2018

to, 23.7. 21.30 R. Howard: Pavarotti, ZDA/V. Britanija, 2019; 
prepremiera

sr, 24.7. 21.30 A. Farhadi: Vsi vejo (Todos lo saben Everybody Knows), 
Francija / Italija / Španija, 2018

če, 25.7. 21.30 Y. Lanthimos: Najljubša (The Favourite), Irska/ZDA/V. 
Britanija, 2018

pe, 26.7. 21.30 J. Chin, E. Chai Vasarhelyi: Free Solo (Free Solo), ZDA, 
2018
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so, 27.7. 21.30 D. Lowery: Starec in pištola (The Old Man & the Gun), 
ZDA, 2018

ne, 28.7. 21.30 B. Jenkins: Šepet nežne ulice (If Beale Street Could 
Talk), ZDA, 2018

po, 29.7. 21.30 R. Eyre: Sodnica (The Children Act), V. Britanija, 2017

to, 30.7. 21.30 R. Fiennes: Beli vran (The White Crow), V. Britanija/
Srbija/Francija, 2018; predpremiera

sr, 31.7. 21.30 B. Singer: Bohemian Rhapsody, ZDA/V. Britanija, 2018

če, 1.8. 21.30 P. Pawlikowski: Hladna vojna (Cold War), Poljska/V. 
Britanija/Francija, 2018

pe, 2.8. 21.30 S. Lee: Črni KKKlanovec (BlacKkKlansman), ZDA, 2018

so, 3.8. 21.30 D. Boyle: Yesterday, V. Britanija, 2019; predpremiera

www.kinodvor.org 

Film pod zvezdami
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Letni Kinodvor na 
Kongresnem trgu
26. do 29. avgust 2019

Kongresni trg: vstop prost

Letni Kinodvor na Kongresnem trgu je brezplačna prireditev s projekcijami vrhuncev 
filmske umetnosti. Z njo se mestni kino že šesto leto zapored postavlja ob bok 
primerljivim in turistično pomembnim projektom v Locarnu, Dunaju, Parizu, 
Londonu in Bologni. Projekcije so posvečene pomembnim obletnicam in dogodkom 
v mestu in filmu. Tudi letos bo prireditev potekala štiri zaporedne večere, na ogled 
pa bodo štiri brezčasne filmske komedije.

po, 26.8. 21.00 E. Lubitsch: Ninočka (Ninotchka), ZDA, 1939 
Ob osemdeseti obletnici filma.

to, 27.8. 21.00 J. Renoir: Elena in možje (Eléna et les Hommes), 
Francija/Italija, 1956 
Uvod v retrospektivo Jeana Renoirja.

sr, 28.8. 21.00 B. Wilder: Nekateri so za vroče (Some Like It Hot), ZDA, 
1959 
Ob šestdeseti obletnici filma.

če, 29.8. 21.00 T. Jones: Brianovo življenje (Monty Python's Life of 
Brian), V. Britanija, 1979 
Ob štirideseti obletnici filma. 

Filmi so predvajani v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi. Filmi, katerih jezik ni 
angleški, so podnaslovljeni tudi v angleščini.
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Filmi
Kinodvor

Kolodvorska 13, tel. 239 22 17, www.kinodvor.org

F. Henckel von Donnersmarck: Delo brez avtorja (Werk 
ohne Autor), Nemčija, 2018

T. Hodžić: Kriči, Sarajevo! (Scream for Me Sarajevo), 
BiH, 2017

R. Mann: Carmine Street Guitars, Kanada, 2018

L. Martel: Zama, Argentina, 2017

Ž. Žilnik: Najlepša dežela na svetu (Das schönste Land 
der Welt), Avstrija/Slovenija/Srbija/Hrvaška, 2018

sr, 3.7. 13.00 T. Hodžić: Kriči, Sarajevo! (Scream for Me Sarajevo), 
BiH, 2017 
Kino v plenicah. Za starše z dojenčki.

od če, 4.7. E. Atef: 3 dnevi z Romy Schneider (3 Tage in Quiberon), 
Nemčija/Avstrija/Francija, 2018

ne, 7.7. 19.00 C. Eastwood: Tihotapec (The Mule), ZDA/Kanada, 2018

od sr, 10.7. D. Arcand: Propad ameriškega imperija (La chute de 
l'empire américain), Kanada, 2018

ne, 14.7. 19.00 L. Charitos: Človek delfin (Dolphin Man), Grčija/Kanada/
Francija, 2017 

od po, 15.7. A. Kapadia: Diego Maradona, V. Britanija, 2019 
Predpremiera 12.7. na Filmu pod zvezdami.

od če, 18.7. E. Poppe: Utøya, 22. julij (Utøya 22 Juli), Norveška, 2018 

ne, 21.7. 19.00 D. Chazelle: Prvi človek (First Man), ZDA, 2018 
Ob petdeseti obletnici pristanka Apolla 11 na Luni.

ne, 28.7. 19.00 F. van Groeningen: Lepi fant (Beautiful Boy), ZDA, 2018

če, 1. do sr, 7.8. J. Jarmusch: Mrtvi ne umirajo (The Dead Don't Die), 
ZDA, 2019 
Posebna projekcija 19.7. na Filmu pod zvezdami.

ne, 4.8 19.00 J. Peele: Mi (Us), ZDA, 2019

sr, 7.8. 13.00 J. Jarmusch: Mrtvi ne umirajo (The Dead Don't Die), 
ZDA, 2019 
Kino v plenicah. Za starše z dojenčki.

od če, 8.8. L. Garrel: Zvesti moški (L'Homme fidèle), Francija, 2018

ne, 11.8 19.00 P. Sorrentino: Oni (Loro), Italija/Francija, 2018 
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če, 15. do sr, 21.8. Q. Tarantino: Bilo je nekoč … v Hollywoodu (Once 
Upon a Time … in Hollywood), ZDA/V. Britanija, 2019 

ne, 18.8 19.00 J. Berlinger: Čista zloba (Extremely Wicked, Shockingly 
Evil and Vile), ZDA, 2019 

po, 19. do so, 24.8. 5. Festival kratkega filma FeKK 
FeKK - mednarodni festival kratkega filma bo poletje v 
Ljubljani zaokrožil v znamenju vročih kratkometražcev. 
Tekmovalna programa svežih filmov domačih produkcij 
in produkcij iz dežel bivše Jugoslavije bodo pospremili 
retrospektive uveljavljenih avtorjev, delavnice, 
predavanja, okrogle mize, druženja, glasbeni program 
in veliko dobre stare zabave! 
Letni kino na muzejski ploščadi Metelkova/Kinodvor/
Slovenska kinoteka/SCCA/+MSUM. 
Spored FeKK v Kinodvoru:  
po, 19.8. ob 20.30 FeKK MIX / odprtje 
to, 20. do če, 22.8. ob 16.30 EFA - SHORT MATTERS! I.  
pe, 23.8. ob 16.30 Vzhodno od raja  
Program kratkih filmov z Vzhoda 
FeKK VR KINO: v času festivala bo v Mali dvorani na 
ogled program posebej izbranih 360-stopinjskih filmov 
različnih zvrsti in žanrov. Vsak dan od torka, 20.8. do 
petka, 23.8. med 15.00 in 20.00. 
Meeting Point: Na festivalskem zbirališču v Kinodvorovi 
Kavarni bodo med projekcijami potekala sproščena 
druženja s festivalskimi gosti.

od če, 22.8. R. Fiennes: Beli vran (The White Crow), V. Britanija/
Francija/Srbija, 2018 
Predpremiera 30.7. na Filmu pod zvezdami.

ne, 25.8 19.00 É. Zonca: Črna reka (Fleuve noir), Francija, 2018 

od pe, 30.8. G. Möller: 112 (Den skyldige), Danska, 2018

Filmi
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Prodaja vstopnic
Slovenski turistični informacijski center - STIC

Krekov trg 10, tel. 306 45 76, www.visitljubljana.si
Prodaja vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve vsak dan od 8.00 do 21.00.

Turistični informacijski center -TIC
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, tel. 306 12 15, www.visitljubljana.si 
Prodaja vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve vsak dan od 8.00 do 21.00.

Cankarjev dom
Prešernova cesta 10 (podhod Maxija), tel. 241 7322,241 72 99, www.cd-cc.si
Od 11.00 do 13.00 in od 15.00 do 20.00, sobote od 11.00 do 13.00 in uro pred 
začetkom prireditev.

Festival Ljubljana
Trg francoske revolucije 1, tel. 256 63 48, www.ljubljanafestival.si
Delavni čas Info točke Ljubljana Festivala: od 12.00 do 17.00, sobote od 9.00 do 
13.00, nedelje zaprto.

Slovenska filharmonija
Kongresni trg tel. 241 08 00, www.filharmonija.si
Delavniki 11.00 do 13.00 in od 15.00 do 17.00 ter eno uro pred koncertom.

Ljubljanski grad in spodnja postaja vzpenjače
Grajska planota 1, tel. 306 42 93, www.ljubljanskigrad.si
Prodaja vstopnic za vzpenjačo, kulturne in druge prireditve vsak dan od 9.00 do 
21.00. 

Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana 
Slomškova ulica 18, tel. 051269 906, www.bunker.si
Eno uro pred predstavo

Mini teater Ljubljana
Križevniška ulica 1, tel. 425 60 60, www.mini-teater.si
Delavniki od 10.00 do 15.00



59

Ostalo
petki 10.00 do 

21.00
Odprta kuhna 
Na Odprti kuhni lahko vsak petek od sredine marca 
do oktobra spoznavate kuharske mojstre, slovenske 
in mednarodne jedi, ki jih pripravljajo, pa tudi načine 
priprave. Svojo ponudbo predstavljajo in promovirajo 
slovenske gostilne, restavracije, turistične kmetije in 
samostojni kuharski mojstri.  
V primeru slabega vremena lahko prireditev odpade. 
Pogačarjev trg: vstop prost

sobote 9.00 do 
16.00

Art Market Ljubljana 
Na Bregu ob Ljubljanici vsako soboto svoje izdelke 
prodajajo slovenski umetniki, ki na svojih stojnicah 
neredko tudi ustvarjajo. Na njem sodelujejo slikarji, 
kiparji, arhitekti, oblikovalci nakita, lesa, stekla, usnja, 
modni oblikovalci, izdelovalci mozaikov in ostali 
zanimivi ustvarjalci iz vse Slovenije. 
Breg

sobote 10.00 do 
18.00

Artish  
Razstava in prodaja slovenski oblikovalci unikatnih 
oblačil, modnih dodatkov, nakita, pa tudi fotografi, 
slikarji, ilustratorji, keramičarji in ostali umetniki, 
ki s svojimi deli sporočajo svoje zgodbe in sledijo 
ustvarjalnemu srcu. 
Gornji trg: vstop prost

po, 1.7. do če, 22.8. A.Kogovšek: Oni, plesno-cirkuška predstava 
Plesalci Kazine 
po, 1. in to, 2.7. ob 18.00 Mestna hiša in 19.30 Tivoli, če, 
25.7. ob 18.30 Figovec, pe, 26.7. ob 18.30 Špica, po, 29.7. 
ob 18.30 Koseški bajer, sr, 31.7. ob 18.00 Mestna hiša in 
ob 19.30 Tivoli, ter pe, 2., sr, 7. če, 8., po, 12., sr,14., pe, 16., 
to, 20., če, 22.8.

pe, 2. do ne, 4.8. Ljubljana Beach Volley Challenge 
Kongresni trg v središču Ljubljane se bo za tri dni 
spremenil v plažo sredi Ljubljane, na njej pa bo 
potekala odbojka na mivki v izvedbi vrhunskih 
svetovnih športnikov. 
Prvenstvo, ki se ga bodo udeležile odbojkarske dvojice 
iz različnih držav, bodo spremljali brezplačni treningi za 
osnovnošolske otroke, glasbeni in animacijski program 
ter nočna zabava. 
Kongresni trg
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pe, 16. do ne, 18.8. Ljubljana Challenger 3x3 
Na turnirju Ljubljana Challenger se bo 16 vrhunskih 
ekip ulične košarke pomerilo za uvrstitev na svetovni 
masters turnir FIBA 3x3 World Tour. 
Kongresni trg

Ostalo

HIŠA EKSPERIMENTOV
Trubarjeva 39, tel. 300 68 88, www.he.si

Prvi slovenski center znanosti tipa »izvedi sam«. Namenjen je odraslim 
in otrokom. V Hiši eksperimentov se popularizira znanost in dokazuje, da 
je učenje lahko zabava in zabava učenje. 60 interaktivnih predstavitev - 

eksperimentov. Vsako soboto in nedeljo je ob 17.00 na sporedu dogodivščina.
V času poletnih počitnic je Hiša eksperimentov odprta od srede do nedelje od 
11.00 do 19.00. Hiša ima ob nedeljah med 11.00 in 14.00 »priprta vrata«, cena za 

nakup posamezne vstopnice je v tem terminu polovična.

Mini tečaj slovenskega jezika

Srede 17.00 - 18.30

Brezplačno

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik v 
sodelovanju s Turizmom Ljubljana izvaja Žepni tečaj 
slovenščine za tujce, ki poteka ob sredah od 17.00  
do 18.30 v prostorih STIC-a na Krekovem trgu 10.



Med izdelki, ki so na voljo, velja posebej omeniti spominke 
Turizma Ljubljana, ki odražajo značilnosti Ljubljane na 

način, ki prepleta tradicijo domačih in umetnostnih obrti ter 
sodobno oblikovanje. Najbolj avtentični med njimi nosijo 

zaščitni znak Ljubljanski spominek.

Odprto: vsak dan od 10.00 do 19.00
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana 

Informacije: TIC 
T: 306 12 15 • E: tictrgovina@visitljubljana.si 

W: www.visitljubljana.com

Turizem Ljubljana

Trgovina s spominki
Vzemite s seboj delček Ljubljane. 

V trgovini TIC Ljubljana je na prodaj pestra izbira 
spominkov in manjših umetniških izdelkov.



obisk  20+ znamenitosti

24-urni  dostop do interneta

javni prevoz  z mestnimi avtobusi
voden  ogled mesta

Kupite kartico prek spleta 10% ceneje!
www.visitljubljana.com

FREE
with

Odkrijte
Ljubljano
& si zagotovite brezplačen

odrasli otroci (6-14 let)
24 ur 31.00 € 18.00 €
48 ur 39.00 € 23.00 €
72 ur 45.00 € 27.00 €


