Prireditve v Ljubljani
19.12. - 26.12. 2018
19
dec
2018

10:00

Ledena dežela
December v Ljubljani
Kongresni trg
10:00 - 23:00

Pravljične podobe, ustvarjene iz prepleta kristalnega ledu in snega, ki so jih
oblikovali znani slovenski in tuji umetniki, se razprostirajo v veliki dvorani
ohlajeni na -4℃. Tema letošnje razstave so zmaji.

10:00

Jaslice
Ljubljanski grad
10:00 - 22:00

Vstop prost
Letošnje jaslice v Grajski kapeli so delo avtorja Mira Rismonda, bolj znanega po
izdelovanju ledenih skulptur. Za grajsko kapelo je izdelal lesene jaslične figure v
naravni velikosti.

10:00

Božični Art Market
Atrij glavne Pošte / Čopova Ulica
10:00 - 20:00

Art Market vam ponuja priložnost za nakup povsem izvirnih in domiselnih
umetniških izdelkov. Na njem sodelujejo slikarji, kiparji, arhitekti, oblikovalci
nakita, lesa, stekla, usnja, modni oblikovalci, izdelovalci mozaikov in ostali
zanimivi ustvarjalci iz vse Slovenije.

11:00

Grajski praznični sejem
Ljubljanski grad
11:00 - 20:00

Vstop prost
Decembra bo na Ljubljanskem gradu grajski praznični sejem na dvorišču.

16:00

Lajnarji
December v Ljubljani

Različna prizorišča: Trubarjeva ulica, Petkovškovo nabrežje...
16:00 - 19:00

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

16:30

Čarobni gozd
December v Ljubljani
Kongresni trg | Zvezda Park Paviljon
16:30 - 19:00

Vstop prost
Ustvarjalne delavnice za otroke Pionirskega doma, Čarobni gozd, bodo v
decembru razveseljevale tiste najmlajše, kot tudi starejše.

17:00

Otroci otrokom
December v Ljubljani
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)

Vstop prost
Otroški pevski zbori bodo s kratkimi nastopi prispevali k prazničnemu vzdušju v
starem delu mesta.

19:00

Glasbeni program na Novem trgu
December v Ljubljani
Novi trg

Vstop prost
Po opravljenih nakupih na prazničnem sejmu si boste lahko privoščili srečanje s
prijatelji in znanci ter uživanje ob zabavnem glasbenem programu na odru na
Novem trgu.

20
dec
2018

10:00

Ledena dežela
December v Ljubljani
Kongresni trg
10:00 - 23:00

Pravljične podobe, ustvarjene iz prepleta kristalnega ledu in snega, ki so jih

oblikovali znani slovenski in tuji umetniki, se razprostirajo v veliki dvorani
ohlajeni na -4℃. Tema letošnje razstave so zmaji.

10:00

Jaslice
Ljubljanski grad
10:00 - 22:00

Vstop prost
Letošnje jaslice v Grajski kapeli so delo avtorja Mira Rismonda, bolj znanega po
izdelovanju ledenih skulptur. Za grajsko kapelo je izdelal lesene jaslične figure v
naravni velikosti.

10:00

Božični Art Market
Atrij glavne Pošte / Čopova Ulica
10:00 - 20:00

Art Market vam ponuja priložnost za nakup povsem izvirnih in domiselnih
umetniških izdelkov. Na njem sodelujejo slikarji, kiparji, arhitekti, oblikovalci
nakita, lesa, stekla, usnja, modni oblikovalci, izdelovalci mozaikov in ostali
zanimivi ustvarjalci iz vse Slovenije.

11:00

Grajski praznični sejem
Ljubljanski grad
11:00 - 20:00

Vstop prost
Decembra bo na Ljubljanskem gradu grajski praznični sejem na dvorišču.

16:00

Lajnarji
December v Ljubljani
Različna prizorišča: Trubarjeva ulica, Petkovškovo nabrežje...
16:00 - 19:00

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

16:30

Čarobni gozd
December v Ljubljani

Kongresni trg | Zvezda Park Paviljon
16:30 - 19:00

Vstop prost
Ustvarjalne delavnice za otroke Pionirskega doma, Čarobni gozd, bodo v
decembru razveseljevale tiste najmlajše, kot tudi starejše.

17:00

Otroci otrokom
December v Ljubljani
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)

Vstop prost
Otroški pevski zbori bodo s kratkimi nastopi prispevali k prazničnemu vzdušju v
starem delu mesta.

17:00

Pohod na Sitarjevec z baklami
Pred Mestnim muzejem v Litiji

Vstop prost
Vabljeni na čaroben pohod z baklami do Rudnika Sitarjevec v četrtek
20.12.2018 ob 17.00 uri pred Mestnim muzejem v Litiji. Pohodu z baklami sledi
ogled Rudnika Sitarjevec Litija, kjer obiskovalce čaka presenečenje.

19:00

Glasbeni program na Novem trgu
December v Ljubljani
Novi trg

Vstop prost
Po opravljenih nakupih na prazničnem sejmu si boste lahko privoščili srečanje s
prijatelji in znanci ter uživanje ob zabavnem glasbenem programu na odru na
Novem trgu.

19:00

Tobačna akustika – v živo
Tobačna/ČinČin/Foodporn

Vstop prost
Koncertni sklop Tobačna akustika, bo ponudil priložnost za predstavitev svežim
ter manj znanim skupinam in kantavtorjem na prizorišču, kjer nastopajo sveže
domače skupine.

20:00

Il Volo (Italija)
Športna dvorana Stožice

Il Volo veljajo za naslednike 'treh tenorjev' in so ena redkih italijanskih glasbenih
skupin, ki je zaslovela po vsem svetu in med vsemi generacijami.

21:00

Kurzschluss
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana

Festival elektronske glasbe Kurzschluss zaključuje glasbeno leto v Ljubljani z
nizom vrhunskih klubskih dogodkov. Letos bo na njem nastopilo več
mednarodno nagrajenih glasbenih ustvarjalcev, skupin in DJ-jev.

21:00

New York Ska-Jazz Ensemble (ZDA)
Gala hala, Metelkova mesto

New York Ska-Jazz Ensemble (NYSJE) je mednarodno priznana skupina, ki
velja za pionirje ska-Jazz žanra. Od njihovih začetkov leta 1994, so izdali
štirinajst albumov in svojo glasbo preigravali po celem svetu.

21
dec
2018

10:00

Ledena dežela
December v Ljubljani
Kongresni trg
10:00 - 23:00

Pravljične podobe, ustvarjene iz prepleta kristalnega ledu in snega, ki so jih
oblikovali znani slovenski in tuji umetniki, se razprostirajo v veliki dvorani
ohlajeni na -4℃. Tema letošnje razstave so zmaji.

10:00

Jaslice
Ljubljanski grad
10:00 - 22:00

Vstop prost
Letošnje jaslice v Grajski kapeli so delo avtorja Mira Rismonda, bolj znanega po
izdelovanju ledenih skulptur. Za grajsko kapelo je izdelal lesene jaslične figure v
naravni velikosti.

10:00

Božični Art Market
Atrij glavne Pošte / Čopova Ulica
10:00 - 20:00

Art Market vam ponuja priložnost za nakup povsem izvirnih in domiselnih
umetniških izdelkov. Na njem sodelujejo slikarji, kiparji, arhitekti, oblikovalci
nakita, lesa, stekla, usnja, modni oblikovalci, izdelovalci mozaikov in ostali
zanimivi ustvarjalci iz vse Slovenije.

11:00

Grajski praznični sejem
Ljubljanski grad
11:00 - 20:00

Vstop prost
Decembra bo na Ljubljanskem gradu grajski praznični sejem na dvorišču.

16:00

Lajnarji
December v Ljubljani
Različna prizorišča: Trubarjeva ulica, Petkovškovo nabrežje...
16:00 - 19:00

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

16:30

Čarobni gozd
December v Ljubljani
Kongresni trg | Zvezda Park Paviljon
16:30 - 19:00

Vstop prost
Ustvarjalne delavnice za otroke Pionirskega doma, Čarobni gozd, bodo v
decembru razveseljevale tiste najmlajše, kot tudi starejše.

17:00

Otroci otrokom
December v Ljubljani
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)

Vstop prost
Otroški pevski zbori bodo s kratkimi nastopi prispevali k prazničnemu vzdušju v
starem delu mesta.

18:00

Orkester Slovenske filharmonije in Zbor Slovenske
filharmonije
Slovenska filharmonija

Orkester Slovenske filharmonije se ponaša s častitljivo tradicijo osrednjega

slovenskega orkestra. Svoj sloves je potrdil na številnih gostovanjih v evropskih
kulturnih središčih in v Združenih državah Amerike, predstavil pa se je tudi na
pomembnih mednarodnih festivalih.

19:00

Glasbeni program na Novem trgu
December v Ljubljani
Novi trg

Vstop prost
Po opravljenih nakupih na prazničnem sejmu si boste lahko privoščili srečanje s
prijatelji in znanci ter uživanje ob zabavnem glasbenem programu na odru na
Novem trgu.

23:00

Kurzschluss
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana

Festival elektronske glasbe Kurzschluss zaključuje glasbeno leto v Ljubljani z
nizom vrhunskih klubskih dogodkov. Letos bo na njem nastopilo več
mednarodno nagrajenih glasbenih ustvarjalcev, skupin in DJ-jev.

22
dec
2018

10:00

Ledena dežela
December v Ljubljani
Kongresni trg
10:00 - 23:00

Pravljične podobe, ustvarjene iz prepleta kristalnega ledu in snega, ki so jih
oblikovali znani slovenski in tuji umetniki, se razprostirajo v veliki dvorani
ohlajeni na -4℃. Tema letošnje razstave so zmaji.

10:00

Jaslice
Ljubljanski grad
10:00 - 22:00

Vstop prost
Letošnje jaslice v Grajski kapeli so delo avtorja Mira Rismonda, bolj znanega po
izdelovanju ledenih skulptur. Za grajsko kapelo je izdelal lesene jaslične figure v
naravni velikosti.

10:00

Božični Art Market
Atrij glavne Pošte / Čopova Ulica
10:00 - 20:00

Art Market vam ponuja priložnost za nakup povsem izvirnih in domiselnih

umetniških izdelkov. Na njem sodelujejo slikarji, kiparji, arhitekti, oblikovalci
nakita, lesa, stekla, usnja, modni oblikovalci, izdelovalci mozaikov in ostali
zanimivi ustvarjalci iz vse Slovenije.

10:00

Čarobna Križevniška ulica
December v Ljubljani
Breg
10:00 - 12:00

Vstop prost
Na eni najlepših ljubljanskih ulic, Križevniški ulici v neposredni bližini
prazničnega sejma na Bregu, bo ob koncih tedna do božiča potekal program
prireditev za otroke.

10:00

Božični ARTish
Art Center Pionirski Dom, Komenskega 9
10:00 - 19:00

Vstop prost
ARTish je prireditev, na kateri ustvarjalci ne predstavijo le svojih del, temveč
tudi svoje postopke in ideje.

11:00

Grajski praznični sejem
Ljubljanski grad
11:00 - 20:00

Vstop prost
Decembra bo na Ljubljanskem gradu grajski praznični sejem na dvorišču.

14:00

Čarobna Križevniška ulica
December v Ljubljani
Breg
14:00 - 16:00

Vstop prost
Na eni najlepših ljubljanskih ulic, Križevniški ulici v neposredni bližini
prazničnega sejma na Bregu, bo ob koncih tedna do božiča potekal program
prireditev za otroke.

16:00

Lajnarji
December v Ljubljani

Različna prizorišča: Trubarjeva ulica, Petkovškovo nabrežje...
16:00 - 19:00

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

16:30

Čarobni gozd
December v Ljubljani
Kongresni trg | Zvezda Park Paviljon
16:30 - 19:00

Vstop prost
Ustvarjalne delavnice za otroke Pionirskega doma, Čarobni gozd, bodo v
decembru razveseljevale tiste najmlajše, kot tudi starejše.

19:00

Glasbeni program na Novem trgu
December v Ljubljani
Novi trg

Vstop prost
Po opravljenih nakupih na prazničnem sejmu si boste lahko privoščili srečanje s
prijatelji in znanci ter uživanje ob zabavnem glasbenem programu na odru na
Novem trgu.

20:00

The Harlem Gospel Choir
Cankarjev dom

V Slovenijo prihaja prihaja svetovno znani zbor, velika gospel atrakcija, ki je
svoje sporočilo ljubezni in navdiha delila že z več sto tisočimi ljudmi po celem
svetu.

21:00

Jazz Club Ljubljanski grad
Ljubljanski grad

Najvišja turistična točka ima poleg najlepšega razgleda na mesto edinstven
Jazz Club Ljubljanski grad s priznanimi slovenskimi in tujimi glasbeniki.

23
dec

08:00

Bolšji sejem starin

2018

Gallusovo nabrežje in Stari trg
08:00 - 15:00

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

10:00

Ledena dežela
December v Ljubljani
Kongresni trg
10:00 - 23:00

Pravljične podobe, ustvarjene iz prepleta kristalnega ledu in snega, ki so jih
oblikovali znani slovenski in tuji umetniki, se razprostirajo v veliki dvorani
ohlajeni na -4℃. Tema letošnje razstave so zmaji.

10:00

Jaslice
Ljubljanski grad
10:00 - 22:00

Vstop prost
Letošnje jaslice v Grajski kapeli so delo avtorja Mira Rismonda, bolj znanega po
izdelovanju ledenih skulptur. Za grajsko kapelo je izdelal lesene jaslične figure v
naravni velikosti.

10:00

Božični Art Market
Atrij glavne Pošte / Čopova Ulica
10:00 - 20:00

Art Market vam ponuja priložnost za nakup povsem izvirnih in domiselnih
umetniških izdelkov. Na njem sodelujejo slikarji, kiparji, arhitekti, oblikovalci
nakita, lesa, stekla, usnja, modni oblikovalci, izdelovalci mozaikov in ostali
zanimivi ustvarjalci iz vse Slovenije.

10:00

Čarobna Križevniška ulica
December v Ljubljani
Breg
10:00 - 12:00

Vstop prost
Na eni najlepših ljubljanskih ulic, Križevniški ulici v neposredni bližini
prazničnega sejma na Bregu, bo ob koncih tedna do božiča potekal program
prireditev za otroke.

11:00

Grajski praznični sejem
Ljubljanski grad
11:00 - 20:00

Vstop prost
Decembra bo na Ljubljanskem gradu grajski praznični sejem na dvorišču.

14:00

Čarobna Križevniška ulica
December v Ljubljani
Breg
14:00 - 16:00

Vstop prost
Na eni najlepših ljubljanskih ulic, Križevniški ulici v neposredni bližini
prazničnega sejma na Bregu, bo ob koncih tedna do božiča potekal program
prireditev za otroke.

16:00

Lajnarji
December v Ljubljani
Različna prizorišča: Trubarjeva ulica, Petkovškovo nabrežje...
16:00 - 19:00

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

16:30

Čarobni gozd
December v Ljubljani
Kongresni trg | Zvezda Park Paviljon
16:30 - 19:00

Vstop prost
Ustvarjalne delavnice za otroke Pionirskega doma, Čarobni gozd, bodo v
decembru razveseljevale tiste najmlajše, kot tudi starejše.

18:00

Božični koncert
Cankarjev dom

Veliki tradicionalni božični koncert Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV
Slovenija v Gallusovi dvorani bo letos še posebej prazničen in nepozaben.

19:00

Glasbeni program na Novem trgu
December v Ljubljani
Novi trg

Vstop prost
Po opravljenih nakupih na prazničnem sejmu si boste lahko privoščili srečanje s
prijatelji in znanci ter uživanje ob zabavnem glasbenem programu na odru na
Novem trgu.

24
dec
2018

09:00

Božični Art Market
Atrium glavne pošte / Čopova ulica
09:00 - 16:00

Art Market vam ponuja priložnost za nakup povsem izvirnih in domiselnih
umetniških izdelkov. Na njem sodelujejo slikarji, kiparji, arhitekti, oblikovalci
nakita, lesa, stekla, usnja, modni oblikovalci, izdelovalci mozaikov in ostali
zanimivi ustvarjalci iz vse Slovenije.

10:00

Ledena dežela
December v Ljubljani
Kongresni trg
10:00 - 23:00

Pravljične podobe, ustvarjene iz prepleta kristalnega ledu in snega, ki so jih
oblikovali znani slovenski in tuji umetniki, se razprostirajo v veliki dvorani
ohlajeni na -4℃. Tema letošnje razstave so zmaji.

10:00

Jaslice
Ljubljanski grad
10:00 - 22:00

Vstop prost
Letošnje jaslice v Grajski kapeli so delo avtorja Mira Rismonda, bolj znanega po
izdelovanju ledenih skulptur. Za grajsko kapelo je izdelal lesene jaslične figure v
naravni velikosti.

11:00

Grajski praznični sejem
Ljubljanski grad
11:00 - 20:00

Vstop prost
Decembra bo na Ljubljanskem gradu grajski praznični sejem na dvorišču.

17:00

Božični koncert pred Magistratom
December v Ljubljani
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)

Vstop prost
Tradicionalni božični koncert, ki ga ne smete zamuditi, bo posebno doživetje v
srcu praznično okrašene Ljubljane.

25
dec
2018

10:00

Ledena dežela
December v Ljubljani
Kongresni trg
10:00 - 23:00

Pravljične podobe, ustvarjene iz prepleta kristalnega ledu in snega, ki so jih
oblikovali znani slovenski in tuji umetniki, se razprostirajo v veliki dvorani
ohlajeni na -4℃. Tema letošnje razstave so zmaji.

10:00

Jaslice
Ljubljanski grad
10:00 - 22:00

Vstop prost
Letošnje jaslice v Grajski kapeli so delo avtorja Mira Rismonda, bolj znanega po
izdelovanju ledenih skulptur. Za grajsko kapelo je izdelal lesene jaslične figure v
naravni velikosti.

11:00

Grajski praznični sejem
Ljubljanski grad
11:00 - 20:00

Vstop prost
Decembra bo na Ljubljanskem gradu grajski praznični sejem na dvorišču.

17:00

Glasbeni program na Pogačarjevem trgu
December v Ljubljani
Pogačarjev trg

Vstop prost

Na glasbenem odru na Pogačarjevem trgu se bodo zvrstili slovenski glasbeniki
popularne in narodno zabavne glasbe.

19:00

Glasbeni program na Novem trgu
December v Ljubljani
Novi trg

Vstop prost
Po opravljenih nakupih na prazničnem sejmu si boste lahko privoščili srečanje s
prijatelji in znanci ter uživanje ob zabavnem glasbenem programu na odru na
Novem trgu.

19:30

Božič v Ljubljani 2018
Cankarjev dom

Na prazničnem koncertu bodo poslušalci lahko v prvem delu prisluhnili najbolj
znanim klasičnim delom iz baroka. V drugem delu pa sodobni duhovni glasbi.

26
dec
2018

10:00

Ledena dežela
December v Ljubljani
Kongresni trg
10:00 - 23:00

Pravljične podobe, ustvarjene iz prepleta kristalnega ledu in snega, ki so jih
oblikovali znani slovenski in tuji umetniki, se razprostirajo v veliki dvorani
ohlajeni na -4℃. Tema letošnje razstave so zmaji.

10:00

Jaslice
Ljubljanski grad
10:00 - 22:00

Vstop prost
Letošnje jaslice v Grajski kapeli so delo avtorja Mira Rismonda, bolj znanega po
izdelovanju ledenih skulptur. Za grajsko kapelo je izdelal lesene jaslične figure v
naravni velikosti.

11:00

Grajski praznični sejem
Ljubljanski grad
11:00 - 20:00

Vstop prost
Decembra bo na Ljubljanskem gradu grajski praznični sejem na dvorišču.

17:00

Sprevodi Dedka Mraza
December v Ljubljani
Staro mestno jedro: Breg, Čevljarski most, Mestni trg, Stritarjeva ulica,
Prešernov trg, Kongresni trg

Vstop prost
V zadnjih dneh letošnjega leta se bo izpod Triglava v svoji kočiji z vpreženimi
lipicanci v Ljubljano pripeljal Dedek Mraz. Obiskal nas bo v spremstvu
snežakov, medvedov, zajcev ter drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic.
Otroke bo pozdravil na svoji tradicionalni poti s postanki pred Mestno hišo ter
na Prešernovem in Kongresnem trgu.

17:00

Glasbeni program na Pogačarjevem trgu
December v Ljubljani
Pogačarjev trg

Vstop prost
Na glasbenem odru na Pogačarjevem trgu se bodo zvrstili slovenski glasbeniki
popularne in narodno zabavne glasbe.

18:30

Ana Mraz
December v Ljubljani
Park Špica
18:30 - 20:30

Vstop prost
Špica bo prizorišče živahnih in pisanih nastopov uličnega gledališča.
Občudujete lahko nastope klovnov, žonglerjev, artistov in cirkusantov, ki so
zanimivi tako odraslim kot otrokom.

20:00

Glasbeni program na Kongresnem trgu
December v Ljubljani
Kongresni trg

Vstop prost
Praznični spored na velikem odru na Kongresnem trgu bodo zaznamovali
nastopi pevcev in skupin popularne glasbe. Koncerti so dobra priložnost za
srečanje s prijatelji in znanci ter uživanje ob zabavnem programu skupin
popularne glasbe.

Razstave in festivali v izbranem obdobju
Naše malo veliko morje
Prirodoslovni muzej Slovenije
20.10. 2016 - 30.6. 2019

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

Živjenja spomenikov – študentska dokumentarna razstava
Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM)
17.6. 2017 - 31.12. 2018

Dokumentarna razstava o spomenikih, povezanih z drugo svetovno vojno in postavljenih pri nas v času
SFR Jugoslavije, je nastala v seminarju »Umetnost za skupnostno rabo« na Oddelku za umetnostno
zgodovino Univerze v Ljubljani s sodelovanjem Moderne galerije.

Švicarija: skupnost, umetnost in narava
Ustvarjalni center Švicarija, Pod turnom 3
9.2. 2018 - 6.1. 2019

Vstop prost
Projekt Švicarija: skupnost, umetnost in narava zaobjema razstavo in celoletni program dogodkov, ki
povezujejo preteklost z novo vizijo Ustvarjalnega centra Švicarija.

Zmaj vseh zmajev
Ljubljanski grad
26.4. 2018 - 6.1. 2019

Zmaji so zvesti spremljevalci človeške civilizacije. Nobeno zgodovinsko obdobje ni minilo brez njih.
Tudi zdaj so med nami in sledili nam bodo vse do zadnjega diha človeštva.

Portreti Ivana Cankarja iz zbirk Narodnega muzeja Slovenije
Narodni muzej Slovenije
10.5. - 31.12. 2018

Na priložnostni razstavi predstavljamo pestro paleto portretov velikega modernista, virtuoza slovenske
umetniške besede Ivana Cankarja.

Kjer so čebele doma

Slovenski etnografski muzej
15.6. 2018 - 31.7. 2019

Vstop prost
Slovenci imamo bogato čebelarsko dediščino in z njo povezane vrednote, ki se že stoletja prenašajo iz
roda v rod.

(R)evolucija muzeja 1948-2018
Cekinov grad: Muzej novejše zgodovine Slovenije
17.6. 2018 - 6.1. 2019

Muzej novejše zgodovine Slovenije slavi svojo 70-letnico, saj je izšel iz leta 1948 ustanovljenega
Muzeja narodne osvoboditve, ki se je leta 1951 preselil v Cekinov grad, se leta 1962 preoblikoval v
Muzej ljudske revolucije, leta 1994 je nastal Muzej novejše zgodovine, današnje polno ime pa je muzej
dobil šele leta 2001.

Ivan Cankar
Mestni muzej Ljubljana - MGML
18.6. 2018 - 7.4. 2019

Leto 2018 je Cankarjevo leto: z njim obeležujemo stoto obletnico smrti našega največjega pisatelja z
izjemno bogatim ustvarjalnim opusom.

Ivana Kobilca (1861-1926): »Slikarija je vendar nekaj lepega«
Narodna galerija
20.6. 2018 - 10.2. 2019

Ob stoletnici ustanovitve bo v Narodni galeriji na ogled pregledna razstava Ivane Kobilca, ene najbolj
znanih slovenskih umetnic vseh časov. Razstava bo predstavila njeno življenje in delo.

V iskanju svobode: 1968-2018
Cekinov grad: Muzej novejše zgodovine Slovenije
17.7. 2018 - 16.8. 2019

Ali se je iskanje svobode spremenilo v zadnjih 50 letih? Mednarodna razstava V iskanju svobode:
1968-2018 ponuja odgovor na to vprašanje in pregled fotografij študentskih protestov po Evropi
obarva podobo sveta, kakršen je bil takrat.

Zlato kitajskih cesarjev
Narodni muzej Slovenije
16.8. 2018 - 15.2. 2019

Prestižna razstava originalnega umetelno izdelanega nakita, posodja in drugih unikatnih umetnin.

Morje – naše življenje, odstrti spomini ribiške družine
Slovenski etnografski muzej
14.9. 2018 - 13.1. 2019

Spoznajte največjo zasebno družinsko zbirko ribiških predmetov na Tržaškem, Caharijevih iz
Nabrežine pri Trstu.

Elza Kastl Obereigner (1884–1973), kiparka in slikarka
Mestni muzej Ljubljana - MGML
11.10. 2018 - 10.3. 2019

Razstava Elze Kastl Obereigner (1884-1973) predstavlja doslej spregledano in pozabljeno kiparko. S
svojimi plastikami je stopila pred ljubljansko javnost leta 1902. Njen mladostni kiparski opus je v
Mestnem muzeju Ljubljana na ogled prvič po več kot 100 letih.

Plečnik in Sveto
Plečnikova hiša
12.10. 2018 - 20.1. 2019

Na podlagi izvirnih zapisov, skic, načrtov in dopisovanja pa tudi uresničenih projektov doma in v tujini
razstava Plečnik in sveto osvetljuje Plečnikovo pojmovanje svetega.

»Photo Ark« Joela Sartoreja
Ljubljanski grad
18.10. 2018 - 13.1. 2019

Vstop prost
Bilo je leta 2006, ko se je fotograf National Geographica Joel Sartore – namesto da bi fotografiral živali
v naravi, kar sicer počne – namenil ustvariti nekaj formalnih portretov živali, živečih v ujetništvu.

Živeti z vodo - južni rob Ljubljane
Grad Fužine: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
18.10. 2018 - 24.3. 2019

Razstava Živeti z vodo - južni rob Ljubljane, se razgleduje po scenarijih urbanega razvoja in se
raziskujejo sinergije med človekovim in naravnim okoljem v času naraščajoče gladine oceanov in
taljenja ledenikov, ko je vprašanje, kako živeti z vodo, preseglo lokalne okvire in postaja vse bolj
globalno.

Body Worlds Vital
Gospodarsko razstavišče
20.10. 2018 - 20.1. 2019

Razstava Body Worlds Vital predstavlja človeško telo prek plastinantov oziroma ohranjenih pravih
teles, od njegove zgradbe do celičnega sistema.

Skrivnosti dolgega življenja
Narodna galerija
24.10. 2018 - 10.3. 2019

Skrb za stare in občutljive predmete pomeni boj proti staranju in propadanju. Strokovnjaki, ki skrbijo za
ohranjanje galerijske zbirke za sedanje in prihodnje rodove, se imenujejo konservatorji-restavratorji.

Stojan Kerbler: Retrospektiva
Moderna galerija
25.10. 2018 - 13.1. 2019

Stojan Kerbler je ena osrednjih osebnosti v polju fotografije na Slovenskem v zadnjih petdesetih letih. V
Moderni galeriji so ob njegovem življenjskem jubileju, osemdesetletnici, ki jo bo praznoval 23.
novembra letos, pripravili veliko pregledno razstavo.

33 dni
Narodni muzej Slovenije - Metelkova
29.10. 2018 - 7.4. 2019

Narodni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Arhiv Republike Slovenije z razstavo
obeležujejo 100. obletnico konca prve svetovne vojne, razpad avstro-ogrskega državnega okvirja in
ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.

Narava nas povezuje – Parki Dinaridov
Park Tivoli | Jakopičevo sprehajališče
6.11. 2018 - 14.1. 2019

Vstop prost
Razstava bo predstavila naravne vrednote in kulturne znamenitosti zavarovanih območij, ter koristi
varovanja teh območij za lokalne prebivalce ter ljudi, ki živijo v širši regiji.

Saša Spačal: Zemljestik
Galerija Vžigalica – MGML
6.11. 2018 - 6.1. 2019

Vstop prost
Zemljestik je projekt bio umetnice Saše Spačal, ki se ukvarja pretežno s povezavo ljudi z naravo, tudi s
pomočjo sodobne tehnologije.

Mesta trajnosti. Paviljoni, manifesti in kripte
Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM)
15.11. 2018 - 17.2. 2019

Aprila letos so v enem od osrednjih berlinskih muzejsko-galerijskih prostorov Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart, ki deluje v okviru berlinske Nationalgalerie, odprli razstavo Hello World, pri
kateri je sodelovala tudi ljubljanska Moderna galerija in prav ta del razstave si bo sedaj mogoče
ogledati tudi v ljubljanskem Muzeju sodobne umetnosti Metelkova.

Pečeno pohištvo
Grad Fužine: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
15.11. 2018 - 24.2. 2019

Pečeno pohištvo je razstava eksperimentov in izdelkov iz odpadne plastike. V zadnjem času je v svetu
veliko govora o negativnem učinku plastike na naše okolje in tudi oblikovalci se trenutno ukvarjajo s
tem problemom.

Ko je drugič udaril v vrata, sem čez luknjo prelepila plakat
Galerija Kresija
22.11. 2018 - 7.1. 2019

Vstop prost
Umetnice in umetniki Boris Beja, Mina Fina, Jaka Babnik, Valerie Wolf Gang, Hana Karim, Nina Koželj,
Tadej Vaukman in Tanja Radež so ustvarili 10 umetniških pripovedi žensk, ki so se zaradi doživljanja
nasilja umaknile v varno hišo Društva SOS telefon.

Drago Tršar: Erotična skulptura
Mestna galerija Ljubljana - MGML
22.11. 2018 - 20.1. 2019

Vstop prost
Akademski kipar in akademik Drago Tršar slovenski umetniški prostor že veliko desetletij zaznamuje z
veliko ustvarjalno energijo in avtorsko prepoznavno likovno govorico.

Drsališče Lumpi park Tivoli
Športni park Tivoli
23.11. 2018 - 10.3. 2019

Na drsališču Lumpi park je na voljo drsanje za vse generacije.

Milton Glaser: Plakati
Grad Tivoli: Mednarodni grafični likovni center

23.11. 2018 - 3.3. 2019

V zgodovini grafičnega oblikovanja sta lik in delo Miltona Glaserja (1929–) zapisana z velikimi črkami.
V svojem plodnem ustvarjalnem opusu je ustvaril številne izvirne in revolucionarne oblikovalske rešitve,
od reklam in celostnih podob, do naslovnic knjig in glasbenih plošč.

Festival Decembrrr v Tobačni
Tobačna/ČinČin/Foodporn
26.11. 2018 - 5.1. 2019

Festival Decembrrr na Tobačni bo ponudil izbor 36 brezplačnih glasbenih, zabavnih, gurmanskih,
športnih, ustvarjalnih, in družabnih dogodkov domačih in tujih ustvarjalcev.

Studio Signum
Bežigrajska galerija 1 - MGML
28.11. 2018 - 4.1. 2019

Vstop prost
Tradicionalna razstava vizualne poezije ene najbolj avantgardnih skupin Studio Signum in njenih
ustanovnih članov, Živka Kladnika, Nejča Slaparja in Francija Zagoričnika.

V dobrih rokah
Narodni muzej Slovenije - Metelkova
29.11. 2018 - 29.5. 2019

Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije je najstarejši tovrstni oddelek v
Sloveniji. Laboratorij za konservacijo je bil ustanovljen leta 1958, tradicija konserviranja-restavriranja
pa sega že v leto 1880.

December v Ljubljani
Staro mestno jedro
30.11. 2018 - 2.1. 2019

Vstop prost
Vzdušje praznične Ljubljane je vsako leto izjemno živahno s prazničnim sejmom in številnimi
brezplačnimi prireditvami v čudovito okrašenem starem mestnem jedru. Ne zamudite ogleda ene
najbolj domiselnih božičnih okrasitev!

Praznični sejmi
December v Ljubljani
Staro mestno jedro
30.11. 2018 - 2.1. 2019

Vstop prost
Začutite čarobni utrip praznične Ljubljane na prazničnih sejmih v starem mestnem jedru.

Začutite čarobni utrip praznične Ljubljane na prazničnih sejmih v starem mestnem jedru.

Nathalie Du Pasquier, Fair Game
Grad Tivoli: Mednarodni grafični likovni center
30.11. 2018 - 3.3. 2019

Igrive, vabljive in vizualno razgibane kompozicije Nathalie Du Pasquier transformirajo prostore galerije
Mednarodnega grafičnega likovnega centra v niz mikrookolij, v katerih se prepletajo slike, grafike,
risbe, stenske poslikave, tapete in kiparske konstrukcije.

Jaslice iz slame
December v Ljubljani
Breg
30.11. 2018 - 6.1. 2019

Vstop prost
Jaslice iz slame, ki stojijo pred Zoisovo palačo so unikatno ročno delo amaterskega umetnika Antona
Kravanja. Posebnost postavljenih jaslic je, da so vse figure v naravni velikosti.

Veseli december na Vrhniki
Vrhnika
30.11. - 31.12. 2018

Veseli december 2018 prinaša paleto različnih dogodkov za vse okuse.

Čarobni december v Domžalah
Domžale
30.11. - 31.12. 2018

Vstop prost
December je čas, ko Domžale še bolj zaživijo in se pokažejo v svojem sloganu - prostor zadovoljnih
ljudi. Tudi letos so pripravili pester in zabaven program - za otroke, mladino, mlade po duši, rokerje,
romantike, starejše.

Zimske radosti
Cekinov grad: Muzej novejše zgodovine Slovenije
3.12. 2018 - 15.1. 2019

Fotografska razstava Zimske radosti je posvečena dvajseti obletnici smrti legendarnega Dnevnikovega
fotoreporterja Marjana Cigliča (1924–1998). V več kot štirih desetletjih je ustvaril eno najpopolnejših
foto kronik vsakodnevnih dogodkov na vseh področjih življenja Slovencev doma in v tujini.

Na moje oči: Zgodbe iz Iraka
Galerija Jakopič - MGML
4.12. 2018 - 3.3. 2019

Fotografska razstava "Na moje oči: Zgodbe iz Iraka", ki je bila do januarja premierno na ogled v Centru
za sodobno umetnost DOX v Pragi, nam razkriva Irak iz drugačne, neznane perspektive. Ta država
nam je namreč najbolje znana skozi omejeno perspektivo javnih medijskih podob.

UNICEF-ove Punčke iz cunj
Različna prizorišča
24.4. 2017 - 30.12. 2018

Vstop prost
UNICEF-ove Punčke iz cunj so eden najbolj priljubljenih in uspešnih dobrodelnih projektov v Sloveniji.
Razstavljene bodo ročno izdelane, unikatne punčke iz cunj, ki jih ustvarjajo prostovoljci z vse Slovenije.

Praznični december v Kamniku
Kamnik
5.12. - 31.12. 2018

Vstop prost
V Kamniku bo decembra čas veselja. Kamnik je eno najlepših srednjeveških mest v Sloveniji,
decembra pa je še posebej pravljičen, saj odet v tisoče lučk zaživi s programom prireditev, ki potekajo
pod skupnim imenom Pravljični december.

Narava v srcu mesta
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
6.12. 2018 - 8.1. 2019

Vstop prost
Oblikovalki nakita Martina Obid Mlakar in Nataša Grandovec ter krajinska arhitektka Tanja Simonič
Korošak raziskujejo vznemirljive taktilne plasti sobivanja človeka in narave v mestu. Ta odnos je del
našega urbanega vsakdana, ki ga doživljamo in nas navdihuje.

Gondola Oskarja Kogoja
Grad Fužine: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
6.12. 2018 - 28.2. 2019

Vstop prost
Oblikovalec Oskar Kogoj je stol Gondola oblikoval za pohištveno podjetje Meblo. Stol je izjemno
napreden izdelek, ne zgolj tehnološko in zaradi svoje oblike, ampak tudi zaradi procesa razvoja.

Zlati nakit emonske deklice

Mestni muzej Ljubljana - MGML
7.12. 2018 - 3.2. 2019

V Zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana tokrat le nekaj mesecev po odkritju, razstavljajo edinstveno
najdbo iz kamnitega sarkofaga otroškega skeletnega pokopa.

Razstava ob potrditvi redefinicije sistema merskih enot SI
Krakovski nasip
10.12. 2018 - 15.1. 2019

Vstop prost
Točne meritve nam uravnavajo življenje in s tem čas, nakupe, omogočajo postavljanje pravilnih
diagnoz v zdravstvu, življenje v zdravem okolju, pa tudi ugotavljanje, ali je v nakitu res toliko zlata, kot
mora biti, in še veliko drugega.

Oton Gliha: Kamniti zidovi, Gromače
Bežigrajska galerija 2 - MGML
12.12. 2018 - 15.1. 2019

Vstop prost
Razstava je posvečena avtorju slovenskega rodu, ki je mladost preživel v Sloveniji, večji del življenja pa
je bival na Hrvaškem.

EX-TEMPORE - Podoba Ljubljane
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
18.12. 2018 - 10.1. 2019

Vstop prost
Razstavo PODOBA LJUBLJANE, kot rezultat likovnega natečaja Ex-tempore, na katerega so vabljeni
likovniki iz vse Slovenije, že 38. let organizira Društvo likovnikov Ljubljana.

Nataša Sedej: kdo je izvlekel zvezde iz vodnjaka?
Mestna hiša (Magistrat, Rotovž)
19.12. 2018 - 12.1. 2019

Vstop prost
Projekt Nataše Sedej presega meje klasičnega razumevanje materiala, saj avtorica v njem kombinira
belo glino z različnimi materiali, z železno žico, žičnato mrežo in s steklom. Delo je zasnovano kot
poetična prostorska postavitev in situ.

Dante Buu: Nočem, da gre moj ljubimec na delo
Kulturni center Tobačna 001
19.12. 2018 - 18.1. 2019

Vstop prost
Umetnik Dante Buu (Rožaje, Črna gora) v svoji praksi združuje fotografijo, besedila, video, vezenine in
performans.

