ICAJ DOGAJA
V Hodaličevi družbi
Danes ob 15. uri se bo mogoče v
družbi fotografa Arneta Hodaliča, sicer urednika fotografije pri National
Geographic Slovenija, in še nekaterih
slovenskih fotografov sprehoditi po
razstavi prizorov iz narave v Sloveniji
in ZDA, ujetih v objektiv fotografov
National Geographica, ki sojo naslovili Ni nam vseeno: v navdih vsem
pri skrbi za naš planet, v Jakopičevem drevoredu v ljubljanskem parku
Tivoli. Zbirka fotografij poskuša biti
v opomin in navdih hkrati: opominja
nas, kako čudovit je naš planet, in
želi prav vsakega od nas navdihniti, da bi prispeval k temu, da se ta
lepota ohrani.
Več: www.nationalgeographic,si

Otroški bolšjak

plastiko. Upodobitev človeka, ki je,

tradicionalno osrednja naloga kiparstva, je lahko celopostavna, torzo,
doprsje, glava; kiparji, kot so Francesco Robba, Tone Kralj, brata Kalin,
Karla Bulovec Mrak, France Gorše
in mnogi drugi, so seje lotevali na
različne načine. Več: www.mgml.si/
mestni-muzej-ljubljana

Martin Ramoveš Band
V Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani bo v torek ob 20. uri koncert

Martin Ramoveš Banda, bluesrockovske zasedbe, okrepljene z
glasbenimi gosti in svežimi pesmimi. Fantje bodo predstavili letošnji
albumski prvenec Zvok dežele v
nekoliko spremenjeni obliki.
Več: www.mklj.si

Kam s praholovilci?
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Več glav ve več

vanja, tudi »praholovilskih« daril v
Ringlšpil baru v Ljubljani, med 17. in
19. uro. Kakor pravijo, se tudi sami
radi obdarujejo, a ob tem varujejo
okolje, zato vabijo vse, ki so se jim
nabrala darila, s katerimi ne vedo,
kaj bi si počeli, na darilno izmenjavo;
morebiti bo tisto, kar je pri nekom le
magnet za prah, za nekoga drugega
čudovito darilo! Več: ebm.si

Turistični filmi
V Mestni knjižnici Kranj bo v sredo

ob 19. uri predstavitev zbirke
turističnih filmov, ki jo je Slovenski
filmski arhiv (SFA) izdal leta 2008 ob
svoji 40. obletnici. Pri izboru filmov
so upoštevali več različnih vidikov,
od tega, da je v njih kar največ
slovenskih pokrajin, do umetniške
vrednosti in kakovosti gradiva, o
čemer bo obiskovalcem na filmskem
večeru več povedal Alojzij Teršan,
vodja SFA. Več: www.arhiv.gov.si/si/
delovnapodrocja/slovenskijilm-

ski_arhiv

Eroika v Celju
zadnjem strokovnem vodstvu po
razstavi Več glav več ve z avtorico
razstave Ano Pokrajac Iskra, ki bo
danes ob 10. uri, bodo obiskoval
ci ob spoznavanju oseb, ujetih v
kiparske portrete iz zbirke Mestnega
muzeja Ljubljana, razlikovali med
oblo in reliefno, samostojno in
arhitekturno, malo in spomeniško
Na

Več: www.celeia.info.

Ivan Skrt na klavirju
V četrtek ob 20. uri bo v Župnijski
dvorani v Kanalu ob Soči klavirski
koncert domačina Ivana Skrta.
Mladi pianist v domačem kraju tudi

ustvarja, sicer pa seje razvijal v dveh
umetniških sistemih v Rusiji in
Franciji. Z glasbo skladateljev teh
dežel želi poslušalcem ponuditi svojo izkušnjo te dvojnosti, hkrati pa jih
popeljati na popotovanje svetlobe:
od najsvetlejšega v najtemnejše in
spet nazaj. Več: www.tic-kanal.si

-

Ekologi brez meja v sredo pripravljajo redno mesečno izmenjavo
oblačil, in ker se bliža čas obdaro-

Tretja nedelja v mesecu je in tako
bo danes na tržnici Šiška v Ljubljani
od 9.30 do 13. ure Sezamov otroški
bolšji sejem z ustvarjalnimi delavnicami, klepetalnicami, bio kotičkom,
mini gledališči in predstavitvami
društev. Sejem sicer omogoča staršem in otrokom medsebojno izmenjavo vsega, kar otroci potrebujejo:
od igrač, knjig, šolskih potrebščin do
vozičkov, otroške opreme, oblačil . .
Več: www.zdruzenje-sezam.si

izvajajo pa predvsem domače in svetovne uspešnice zabavne, koncertne
in operne glasbe.

Ne zgodi se pogosto, da je prilju-

bljenemu moškemu vokalnemu triu
Eroika v živo mogoče prisluhniti
v sredo pa bo tako, in
brezplačno
sicer ob 20. uri na Glavnem trgu v

-

Celju. Člani skupine Matjaž Robavs
(bariton), Aljaž Farasin (tenor) in
Metod Žunec (tenor) so šolani pevci,

Božični Art market
Slovenski ustvarjalci (oblikovalci,
slikarji, kiparji, keramiki in drugi)
vabijo na prvi božični Art market v
atrij glavne pošte v Ljubljani, od četrtka do sobote. Tržnico, ki je sicer
od pomladi do jeseni na Bregu ob
Ljubljanici, nameravajo v hladnejših
mesecih nadaljevati pod streho
enkrat na mesec, po dva dni.
Več: www.artmarket.si

-

Božično v Radovljici
Tudi v Radovljici se že čuti praznične
razpoloženje v petek bodo tako
na Linhartovem trgu in v Radovljiški

-

graščini ob 9. uri odprli Božični sejem (do 24. decembra). Prvi semanji
dan bo mesto obiskal Božiček, za
otroke bodo pripravili lutkovno
predstavo Zmajček Andrejček, prisluhniti pa bo mogoče božično-novoletnemu koncertu Glasbene šole
Radovljica.

Več: www.radolca.si

Božički tečejo
V soboto bo v Tivoliju v Ljubljani ob
18. uri Dobrodelni tek in pohod Božičkov, deveti zapovrstjo. Tudi tokrat
bo imel dobrodelno noto: ves denar,
zbran s prijavninami in prispevki

obiskovalcev, bodo podarili skladu
Rdečih noskov klovnov zdravnikov. Udeleženci se bodo podali na
nočni pohod z lučkami po parku
(približno dva kilometra) ter na krajši
in daljši tek čez Rožnik (6 ali 12 kilometrov). Vstopnina 5 in 7 evrov.
Več: www.tekbozickov.si
Pripravila Mateja Gruden
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