Kurentovanje

23. februar – 5. marec, Ptuj

Klemen Slakonja & Big Band RTV Slovenija
5., 7., 11. in 22. februar, Mengeš

Nathalie Du Pasquier
Fair Game
do 3. marca, v Ljubljani

www.napovednik.com

Naslovnica: Nathalie Du Pasquier: Con la scatola di Pierre, 1999 (olje na platno). Z dovoljenjem umetnice.
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SKRIVNOSTI MILIJONARJEVEGA UMA

RESETIRAJTE SVOJ FINANČNI TERMOSTAT
na 3-dnevni mednarodno priznani delavnici,
ki ponovno prihaja v Slovenijo
Znameniti 3-dnevni seminar

po katerem se je izobrazilo več kot

milijon ljudi po vsem svetu in ki ga

je avtor T. Harv Eker ustvaril na

podlagi svoje lastne izkušnje kako

priti od nič do popolne finančne

svobode v manj kot 30 mesecih.
MILLIONAIRE MIND INTENSIVE

je vikend seminar, ki bo zaznamoval

vašo finančno prihodnost za zmeraj!

Kolikokrat ste se že spraševali, zakaj

imajo nekateri ljudje vso bogastvo na

tem svetu, medtem ko se vam veliki
met nikoli ne posreči?

Na MILLIONAIRE MIND INTENSIVE
se boste naučili kako:

• IDENTIFICIRATI svoja podzavestna
omejujoča prepričanja, ki jih imamo

do denarja

• RAZUMETI, na kakšen način – in

zakaj – so nekateri ljudje programirani

za uspeh, drugi za povprečje in tretji
za neuspeh

• PREOBLIKOVATI vašo notranjo

finančno mejo oz. ''finančni termostat''

na višji nivo bogastva in dosežkov

• VEŠČIN obvladovanja najpreprostejše,
a obenem najbolj učinkovite tehnike

upravljanja denarja

• OBVLADOVATI odnose s svojimi
možmi in ženami, poslovnimi

partnerji ter otroci

Dejstvo je, da večina ljudi nikoli ne

postane finančno uspešnih in živijo

svoja življenja, ne da bi poiskali

razloge, zakaj je temu tako.

Torej ali bo takšna tudi VAŠA zgodba?
Seminar Millionaire Mind Intensive vam

bo odgovoril na ta pereča vprašanja

in vam jih pomagal razumeti ter podal

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE
LJUBLJANA

15.-17. MAREC 2019

prava orodja, da boste lahko uspešni.

Če ste za vedno pripravljeni spremeniti

svoje razmišljanje in spoznati skrivnosti

bogatih in uspešnih ljudi, potem ste

vabljeni, da nadaljujete branje, kako

preprogramirati vaša dosedanja pre-

pričanja in stališča o bogastvu ter uspehu.

Ljudje iz različnih kultur in poklicev iz

celega sveta, ki so sledili tehnikam,

predstavljenim tekom tega seminarja,

so opazili pozitivne spremembe na

svojem finančnem področju.

Poskrbite, da boste prišli na dogodek in

da boste vse to lahko doživeli tudi sami.

Z uporabo teh tehnik je T. Harv Eker iz

reveža postal milijonar v samo dveh letih

in pol! Združil je unikatno kombinacijo

'znanja, pridobljenega izven šolskega

sistema in zaupanja v lastno srce'.

Ekerjev visoko motivacijski in neposreden
stil nastopanja občinstvo očara in ga ne

pusti ravnodušnega. Njegov moto je “samo

govoriti je poceni”, odlikuje ga namreč to,

da lahko pripravi ljudi do tega, da se

nečesa resnično lotijo in tako pridejo do

pravih rezultatov.

Vstopnice na voljo že za 97€

www.millionairemindslo.com/slo
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Doživetje enega najbolj zanimivih karnevalov na svetu!

Neale Donald Walsch v živo!
Avtor svetovnih uspešnic v Sloveniji.

Izbor dogodkov v MKL

Pravljični večer za odrasle, Drožomanija …
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Nathalie Du Pasquier: Fair Game
Umetnica uporabi motive s svojih slik, grafik, risb ...
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GLASBA

Bigband@SiTi
Trije tenorji in Big Band RTV Slovenija
Sobota, 16. februar, ob 20.00
SiTi Teater BTC, Ljubljana

Trije vrhunski in mednarodno priznani slovenski
tenor saksofonisti bodo v dialogu z Big Band
orkestrom uprizorili pravo bitko saksofonov, za
še dodatno ognjevit večer pa bo poskrbel eden
najboljših ameriških bobnarjev, Jeff »Tain« Watts.

Juan de Marcos González
Afro-Cuban All Stars
Sobota, 9. marec, ob 20.00
Cankarjev dom, Ljubljana
15 € - 28 €

Ena najboljših kubanskih skupin vseh časov.

Spoštovane državljanke,
spoštovani državljani,
v preteklem letu smo v Predsedniški palači obeležili 120. obletnico njene izgradnje
in se približali dvajsettisočemu obiskovalcu, odkar smo njena vrata odprli vsem
državljankam in državljanom. Predsedniška palača je postala prostor, kjer skupaj,
od najmlajših državljančkov do stoletnikov, praznujemo državne praznike in
krepimo našo državljansko in kolektivno zavest. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti
zahvalim vsem, ki ste me v preteklem letu obiskali. Vaš topel stisk roke in pristen
stik sta dragoceni spodbudi mojemu delu in prizadevanjem za povezovanje med
nami. V svetu neslutenih sprememb bomo po zvezdah posegli le, kadar bomo
enotni. Prepričan sem, da nam skupaj to lahko tudi uspe.
Sprejmite, prosim, moje prisrčne želje za leto 2019. Želim vam veliko zdravja,
uspehov in osebnega zadovoljstva.
Iskreno vaš,
Borut Pahor
Predsednik Republike Slovenije

4

www.napovednik.com

Ekipa Napovednika
vam želi
srecno novo leto!

Bigband@SiTi
Elevators in Big
Band
RTV Slovenija
Petek, 18. januar, ob 20.00
SiTi Teater BTC, Ljubljana

Elevators, slovenska glasbena skupina, katere člani
so izvrstni glasbeniki Jani Hace, Robert Pikl, Sergej
Randjelović in Davor Klarič, bo prava kozmična
poslastica. Ta kultna, energije polna zasedba bo
združila svoje moči z Big Bandom RTV Slovenija
pod taktirko trobentača Tomaža Gajšta in skupaj
vas bodo popeljali na nepozabno popotovanje še
neodkritih glasbenih užitkov.
Prepustite se vesoljnemu plesu!

Ed
Sheeran
v romantični Toskani
Petek, 14. junij
Firence
134,99 €

Če so vam rože, bonbonjere, masaže ali večerje
preveč klišejske za Valentinovo darilo, potem
imamo idejo za vas: romantičen koncert v dvoje. Ed
Sheeran je ključ do marsikaterega ženskega srca.
Angleški trubadur, ki je spomnil svet, da je ljubezen
nekaj najlepšega, bo nastopil na razprodanem
koncertu v Firencah. Podarite svoji ljubi osebi
čudovito doživetje v romantični Toksani ali pa
izberite v široki ponudbi podobnih koncertov, med
katerimi se najdejo Eric Clapton, Michael Bublé,
Bon Jovi, Phil Collins, P!nk ... Podarite bon za
Valentinovo in ga plačajte na obroke. Več na #Bfree
koncerti in spletni strani www.nakoncertu.si.

Klemen
Slakonja
& Big Band RTV Slovenija
5., 7., 11. in 22. februar, ob 20.00
Špas teater, Mengeš

Big Band RTV Slovenija je skupaj s Klemnom
Slakonjo že po prvem razprodanem koncertu
pokazal, da je koncert z dramskim igralcem,
pevcem, televizijskim voditeljem ter izvrstnim
imitatorjem doživetje, ki ga ne smete zamuditi.
Skupaj so ustvarili popoln zabavni glasbeni večer.
Dirigent je Lojze Krajnčan, ki je tudi idejni vodja
projekta in avtor vseh priredb za orkester. Seveda
je koncert začinjen s Klemnovim humorjem in
teatrskim pristopom, zaradi česar je to glasbeno
doživetje vedno znova neponovljivo, edinstveno in
nepozabno.

www.napovednik.com
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Jazz Club
Ljubljanski
grad
prva sezona 2019
Januar – april
Ljubljanski grad

Svojevrsten
prostor
Skalne
dvorane
na
Ljubljanskem gradu bodo od januarja do aprila 2019
polnili zvoki jazza, soula, funka, rocka in bluesa,
hiphopa ter latina.
Najvišja turistična točka prestolnice ima poleg
najlepšega razgleda na mesto tudi edinstven Jazz
Club Ljubljanski grad z rednimi nastopi priznanih
slovenskih in tujih glasbenikov. Koncertni večeri ob
izbrani pijači in v sproščenem klubskem vzdušju
bodo tudi v sezoni 2019 zagotovo pritegnili številne
glasbene sladokusce različnih generacij. Več o
programu na: www.ljubljanskigrad.si.

Svetlana
Makarovič:
Namesto rož

Sobota, 23. februar, ob 20.00
Cankarjev dom, Ljubljana
14 € - 28 €
Svetlana Makarovič ima tisto, kar je za izvajalca
šansonov
najpomembnejše,
zaradi
česar
prisluhnemo in zaradi česar sporočilo prodre
globoko v našo zavest. Kdor jo je kdaj slišal peti ali
vsaj recitirati poezijo, ve, kako neverjetno prepričljiva
in sugestivna je. Na jubilejnem koncertu bodo njene
šansone peli tudi imenitni glasbeni gostje: Iztok
Mlakar, Janja Majzelj, Tomaž Mihelič, Višnja Fičor,
Martina Feri, Miha Bezeljak, Ivan Rupnik, Aphra
Tesla, Anja Novak, Andrej Rozman Roza, Brane
Završan, Nina Valič, Aljaž Jovanovič ...

Dani de Morón
Septet
Ponedeljek, 4. februar, ob 20.00
Cankarjev dom, Ljubljana
12 € - 23 €

Izjemni kitarist Dani de Morón tradicionalno tehniko
igranja alzapúa šteje za samoumevno, obenem pa
iz strun izvablja najlepše harmonije in razpoloženja.
Zaradi sloga ga umeščajo v prejšnjo generacijo
glasbenikov, kar dokazujejo tudi vabilo Paca de
Lucíe k sodelovanju pri turneji Cositas Buenas,
priznanje giraldillo za kitarsko igro na Seviljskem
bienalu leta 2012 in prvi solistični album Cambio
de Sentido. Z odlično zasedbo treh pevcev, dveh
ploskavcev in sodobne plesalke Patricie Guerrero
oživlja tradicijo flamenka in jo prenaša v 21. stoletje.
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NEBRA
NEBRA d.o.o. vabi na izobraževanja:
Načrtovanje projektov financiranih iz evropskih sredstev
Administrativni, vsebinski in finančni vidiki ob upoštevanju
pravil o državnih pomočeh
Sreda, 6. februar, ob 9.00
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Kako do evropskih sredstev – učinkovita prijava na razpise,
načrtovanje projektov, financiranih iz evropskih sredstev in
finančni viri v Sloveniji in EU, tudi v luči državnih pomoči
Sreda, 6. marec, ob 9.00
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Imate ideje, želje, dobre produkte, ki bi jih radi predstavili tržišču,
vendar vam primanjkuje finančnih sredstev, da bi jih realizirali?
Na seminarjih boste prejeli vse informacije o možnostih financiranja
vaše dejavnosti iz evropskih sredstev, kako dostopati do nepovratnih
sredstev in kako pripraviti uspešne projektne prijave na aktualne
razpise.
V prvem delu boste prejeli osnovna znanja, ki jih potrebujete za
uspešno prijavo na javne razpise. Drugi del bo namenjen praktičnim
vsebinam, predstavitve bodo med seboj prepletene in prilagajale se
bodo zanimanju poslušalcev.

Množično vrednotenje nepremičnin
po Zakonu o množičnem
vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)
Četrtek, 14. marec, ob 9.00
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15,
Ljubljana

Za vse lastnike nepremičnin in vse, ki se pri svojem
delu srečujejo z vrednotenjem nepremičnin, smo
pripravili seminar, na katerem bo predstavljeno
izvajanje novega zakona.
Izvedeli boste, kako se določa vrednost
nepremičnine, kakšni so postopki za uveljavitev
popravkov ter kako uporabiti podatke, s poudarkom
na davčnem in računovodskem področju.

Nadzor nad gradnjo s poudarkom
na spremembah, ki jih prinaša nov
Gradbeni zakon
Sreda, 13. februar, ob 9.00
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15,
Ljubljana

Strokovnjakinji s področja gradnje in nadzora
bosta predstavili vrste nadzora, opozorili na
novosti in napake, ki pri delu lahko nastanejo in
se jim s poznavanjem zakona lahko izognemo.
Predstavljene bodo najpogostejše napake v
procesu nadzora nad gradnjo objektov, konkretni
primeri in rešitve.
Udeležencem seminarja je Inženirska zbornica
Slovenije priznala uveljavitev kreditnih točk.

Usposabljanje za pridobitev
potrdila o dodatni kvalifikaciji
z nazivom »Strokovnjak/inja za
javna naročila«
Najpogostejša vprašanja in rešitve
iz prakse v zvezi z varstvom osebnih
podatkov in Splošno uredbo o
varstvu podatkov (GDPR)
Četrtek, 17. januar, ob 9.00
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15,
Ljubljana

Najpomembnejši odgovori na
vprašanja o novi prostorski in
gradbeni zakonodaji v praksi

Četrtek, 7. februar, ob 9.00
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15,
Ljubljana

Stavbna pravica v poslovni in sodni
praksi
Torek, 12. februar, ob 9.00
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15,
Ljubljana

www.napovednik.com

Četrtek, 24. januar,
torek, 5. februar,
torek, 12. februar,
in torek, 19. februar, ob 8.00
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki
izvajajo javna naročila, ki morajo poznati
sistem javnega naročanja in biti usposobljeni
za pravilno oddajo javnih naročil. Program je
razdeljen na sedem modulov in obsega vsa
področja javnega naročanja.

Informacije in prijave
Nebra d.o.o.
01 300 00 60
031662 193
nebra@nebra.si
www.nebra.si
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GLEDALIŠČE
Prerok
23., 26., 30. in 31. januar, ob 20.00

Foto: Nada Žgank

Stolp Škrlovec, Kranj

Koprodukcija: Prešernovo gledališče Kranj, Zavod
Senzorium, Slovensko mladinsko gledališče,
Slovensko stalno gledališče Trst
Režija, scenografija, oblikovanje videa in vonjev:
Barbara Pia Jenič
Gibranov Prerok spada med tista dela, ki jih
prebirajo ljudje vseh celin in vseh generacij.
»Dobro bi bilo, da bi bilo več takih milo lepih
predstav, ki nagovarjajo srce in dušo. Potrebujemo
tudi svetlobo, ne samo teme. Tukaj nocoj smo
doživeli hvalnico življenju. Življenje je vredno hvaliti
in živo živeti.«
(Manca Košir, publicistka in kolumnistka)

Ivan Cankar:
Ob
zori
Priredba izbranih besedil

Foto: Nada Žgank

7. in 22. januar, ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj

Režija: Žiga Divjak
»S tolikimi plotovi so ogradili hrepenečo dušo, da si
lomi peroti ...«
Svet Cankarjevih junakov, ki so v nekakšnem
začaranem krogu, ujeti med idejami in resničnostjo,
med upanjem in bedo, med tistim, kar je prav, in
tistim, kar se izplača, je bližje svetu današnjega
izpraznjenega posameznika, kot bi si to želeli.
Sodobni človek namreč odgovorov na bivanjska
vprašanja najraje sploh ne išče več, kot da bi
že vnaprej vedel, da v nepravičnosti, revščini in
izkoriščanju ne more najti smisla.

Best of
ex
yu stand up
Sreda, 16. januar, ob 20.00
Hotel City, Maribor
Četrtek, 17. januar, ob 20.00
Festivalna dvorana, Ljubljana

Kaj se zgodi, ko daš na oder Bosanca, Srba,
Makedonca, Hrvatico in Slovenko, da jih poveže?
Čaka vas ura in pol smeha, o kateri se boste še
dolgo pogovarjali.
Večer z najboljšimi komiki z območja bivše
Jugoslavije:
Marko Dejanović (BIH), Nikola Silić (SRB), Nenad
Stefanovski – Šilja (MK), Marina Orsag (CRO), MC
večera Martina Ipša (SLO).
Pridite in se nasmejite. Jezik, po slovensko:
srbohrvaščina.
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Tvoj bodoči
bivši
mož
- valentinovo

Četrtek, 14. februar, ob 19.00
Kulturni dom Joža Ažmana, Bohinjska
Bistrica
»Kako osvajati žensko, če se hočeš družiti le en
večer, in kako osvajati žensko, da bo ostala s tabo
dlje časa? Ali plešavost pomaga? Kakšna je formula
za uspešen zmenek? Pojma nimam! Sem jih dal pa
veliko čez!«
V osebnoizpovedni komediji Vid Valič išče odgovore
na ta vprašanja in morda bo prav on tisti, ki bo na
koncu dahnil: »Da!« Najbrž ne … a mogoče …
Tvoj bodoči bivši mož je komedija, v kateri najdete
koščke svojega življenja, zato ne zamudite stote
predstave!

Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Na odru Šentjakobskega gledališča Ljubljana bo
pestro že takoj po novem letu, ko bo znova stekla
satirična komedija Maraton. Na sporedu bo v
četrtek, 3., petek 4., soboto, 5. in ponedeljek, 7.
januarja. Za njo pride v sredo, 9. januarja, na vrsto
Idealen soprog, še ena odlična satirična komedija
mojstra tega žanra, Oscarja Wilda, ki je obenem
tudi obvezno čtivo za angleško maturo. Priložnost
za vse, ki niso prišli do vstopnic za razprodane
decembrske ponovitve.
V petek, 18. januarja, bo na domačem,
Šentjakobskem odru znova na sporedu odlična
klasika Dvanajst jeznih mož. Napeta zgodba v
porotni sobi, v kateri dvanajst porotnikov odloča
o krivdi oz. nedolžnosti mladega fanta, ne pusti
hladnega nobenega gledalca.
Sobota, 19. januarja, pa bo namenjena brezskrbni

Čakalnica

Bigband@Siti: Elevators

Predstava za vsako priložnost

Siti za dobro musko:
Hamo In Rudi Bučar – Dolgo Nisva Pila

Sreda, 23. januar, ob 20h

predstave
Tak si

Četrtek, 10. januar, ob 20.00

Profesor Kuzman mlajši
Sobota, 12. januar, ob 20.00

Predstava za vsako priložnost

Četrtek, 17. januar, ob 20h predpremiera

Predstava za vsako priložnost

Sobota, 19. januar, ob 20h premiera

Profesor Kuzman mlajši
Nedelja, 20. januar, ob 20h

in radoživi zabavi ob še eni svetovni klasiki, razvpiti,
sočni komediji Dekameron.
Seveda tudi januarja ne bo šlo brez zadnje
uspešnice Šentjakobskega gledališča, romantične
komedije Petelinji zajtrk, ki bo na sporedu v
soboto, 26. januarja.
Dan pred tem, v petek, 25. januarja, pa bo na Mali
sceni Šentjakobskega gledališča na Vodnikovem
trgu 5 v Ljubljani po daljšem času ponovno na
sporedu intrigantna komična drama sodobne
francoske avtorice Y. Reza Bog masakra v režiji
Borisa Kobala.
Vsekakor več kot dovolj razlogov za obisk
Šentjakobskega gledališča ali nakup darilne
vstopnice, s katero lahko vedno obdarite in
razveselite svoje najdražje.

Četrtek, 24. januar, ob 20h

Brade

Petek, 25. januar, ob 20h

Pušenje v dolini Šentflorjanski
Sobota, 26. januar, ob 20.00

koncerti
Anja Bukovec z gosti

Petek, 18. januar, ob 20.00

Četrtek, 31. januar, ob 20.00

za najmlajše
Zvezdica Zaspanka

Sobota, 5. januar, ob 11.00

Tri kepice prometa

Sobota, 12. januar, ob 11.00

Torek, 1. januar, ob 20.00

Peter Klepec

Trip to Las Vegas:
Oto Pestner, Uroš Perić & Omar Naber

Žogica Marogica

Torek, 8. januar, ob 20.00

Sobota, 19. januar, ob 11.00
Sobota, 26. januar, ob 11.00
9

GLEDALIŠČE
Predstava za
vsako
priložnost
glasbena komedija

17., 19., 24. januar in 13. februar, ob 20.00
SiTi Teater BTC, Ljubljana
Nova predstava druščine, ki je ustvarila uspešnico
Slovenska muska od A do Ž, Jureta Karasa,
Gašperja Konca in Lada Bizovičarja. Naj praznujete
rojstni dan, obletnico, veseli december, silvestrovo,
valentinovo, obletnico podjetja ali zgolj dejstvo,
da ste končno uspeli partnerja zvleči v gledališče
- vsaka priložnost je prava za ogled Predstave za
vsako priložnost! Ob živi glasbeni spremljavi nam
bo Lado v njej povedal vse kar ve, pa tudi vse česar
ne ve, o veselju, sreči, ljubljanskih ženinih, modernih
otroških imenih, fankliščinah, seksu po tridesetem in
nasilnih cvetličarjih.

Menopavza
Januar, februar
Po Sloveniji

»Menopavza« – poimenujmo jo, kar tudi je, dame!
Skočila je iz omare in zdaj je v vsej svoji veličini
na odru … privablja veliko smeha iz občinstva, v
katerem sedijo ženske poznavalke in … tudi moški!
Ali govorimo o občutljivih letih? Kje pa.
Štiri ženske v »fantastičnih« letih so na razprodaji
damskega perila. Nič nimajo skupnega, razen
čipkastega nedrčka, in: izgube spomina, navalov
vročice, nočnega potenja, ne dovolj seksa, preveč
seksa in … saj veste!
Ta noro zabaven muzikal se dogaja ob velikih hitih
iz 70-ih, 80-ih in 90-ih, ki vas bodo dvignili plešoče
s sedežev, dvorano pa bodo preplavili vzkliki
navdušenja in ploskanje.

Seksualna
kalvarija
Sobota, 9. februar, ob 20.00
SOHO Ljubljana
10 €

V poznih jutranjih urah se v bordelu začnejo dogajati
bizarne stvari. Utrujena prostitutka želi zatisniti oči,
a jo zmoti moški, ki potrka na vrata. Močna želja po
uresničitvi nenavadnih seksualnih fantazij moškega
privedeta do odločnosti, da si vzame, kar misli, da
mu pripada. Prostitutko grobo udari resnica, da
nima druge izbire, kot da se prepusti. Takrat stopimo
v svet kalvarije obeh protagonistov.
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Peter Mlakar Dragan
Živadinov:
Odilo. Zatemnitev. Oratorij.
Petek, 22. februar, ob 20.00
Kino Šiška, Ljubljana
20 €, predprodaja 18 €

Odilo Globočnik (ali Globocnik) se je rodil 21.
aprila 1904 v Trstu, v družini, ki je bila po poreklu iz
Tržiča na Gorenjskem. Kot eden vodilnih avstrijskih
nacionalsocialistov je odigral ključno vlogo pri padcu
avstrijske vlade in anšlusu. Pozneje ga je Himmler,
ki je cenil njegovo neusmiljenost in privrženost
stvári, postavil za voditelja SS in policije v okrožju
Lublin.
Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče in
Kino Šiška.

Medeja
Četrtek, 10. januar, ob 20.00
SNG Maribor

Evripidova Medeja v ospredje postavlja žensko,
ki se ji po žilah pretaka božanska, človeška in
čarovniška kri. Medeja je vse do konca, ko z
dedovim božanskim vozom kot »deus ex machina«
odleti s prizorišča, predvsem človeško bitje. Ni žrtev
božjih prerokb ali jeze bogov, je samo ženska, ki je
iz popolnoma predane ljubezenske strasti zagrešila
grozljive zločine, da bi ustoličila svojega junaka
na prestolu in v zakonski postelji. Uporabila je
čarovniške moči, da je Jazon lahko njenemu očetu
ukradel zlato runo, umorila je lastnega brata ...

Jamski človek

Zgodba o živalskem vrtu

Petelinji zajtrk

Preživite Valentinov večer na največkrat odigrani
gledališki uspešnici v Sloveniji, ki že 16 let navdušuje
ženske in moške vseh generacij! Svetovni komični
fenomen v izvedbi Uroša Fürsta, ki je z več kot 700
ponovitvami tudi pri nas porušil vse rekorde. Pridita,
še preden se skregata!

Peter, po poklicu založnik, v bližini živalskega vrta
ob sončnih nedeljah na osamljeni klopci rad bere
knjigo in se na ta način umika že od nekoliko
monotonega družinskega življenja. Enkrat pa naleti
na večnega študenta Luko ...

Mešanica melodrame in romantične komedije.

Četrtek, 14. februar, ob 20.00
SiTi Teater BTC, Ljubljana

Sobota, 5. januar, ob 20.00
Galerija ŠKUC, Ljubljana
10 €

www.napovednik.com

Četrtek, 14. februar, ob 19.30
Dom kulture Velenje
15 €

Oglejte si popoln spored gledaliških
dogodkov na Napovednik.com
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RAZSTAVE

Na moje oči:
Zgodbe
iz Iraka
4. december 2018 – 3. marec 2019
Galerija Jakopič, Ljubljana
3 €, 2 €

Razstava predstavlja Irak skozi oči mlajše generacije
tamkajšnjih fotografov. S svojim delom so ustvarili
edinstven in izviren pogled na Irak, ki prikazuje
fragmentirano podobo današnjega življenja v
državi: od prostranstev goratih severnih mejnih
območij do cele vrste najrazličnejših situacij po vsej
državi, ki odražajo tako njeno novejšo zgodovino kot
posledice konflikta, ki mu ni videti konca.
V skorajda popolnoma globaliziranem svetu
pogosto živimo v prepričanju, da so nam vsi raznoliki
in večplastni pogledi na resnične situacije vsakdana
ljudi kjerkoli po svetu na voljo vsak trenutek. K temu
odločilno prispevajo narava fotografskega medija,
najbolj demokratičnega in pluralnega vizualnega
jezika, ter velikanske zmogljivosti pretočnosti podob.
Živimo v prepričanju, da imamo resnico na dlani, da
smo obveščeni, da nam zahodnjaški pogled daje
dovolj vedenja o tem, kakšna je resničnost, ki jo živi
nekdo »drug«.

Živeti z vodo –
južni
rob Ljubljane
18. oktober 2018 – 24. marec 2019
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Grad
Fužine, Ljubljana

Si lahko, namesto da bi se vode bali, predstavljamo
prihodnost, v kateri bi gradili sisteme, ki so tako
fleksibilni kot spremenljive ravni vode? Bi lahko,
namesto da bi se ščitili pred okoljskimi nevarnostmi,
razvili pametnejša in bolj inkluzivna okolja ljudi in
narave? Ta vprašanja na primeru Ljubljanskega barja
v muzejskem okolju konceptualizira in predstavlja
ekipa kustosov s Špelo Šubic, Milanom Dinevskim,
Nikolo Pongracem in Damjanom Kokalevskim,
udeleženci platforme Future Architecture pa se teh
vprašanj lotevajo z umetniškimi in arhitekturnimi
scenariji. Več na: mao.si.
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Nathalie
Du Pasquier: Fair Game
30. november 2018 – 3. marec 2019

Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC.

Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana
Nathalie Du Pasquier si je razstavo Fair Game
zamislila kot igro sestavljanja. Njena pripoved ne
teče kronološko, raje je uporabila princip formalnih
povezav med svojimi deli. Tako galerijski prostori
ne sledijo tradicionalnemu linearnemu časovnemu
poteku retrospektive, temveč so kot nekakšna
pentlja vrste domin, ki jih povezuje umetničina
intuitivna logika. Izbrani elementi ali predmeti se
znova in znova pojavljajo v različnih kompozicijskih
postavitvah kot igralna karta, ki se ob vsakem
mešanju znajde v drugi kombinaciji, zaradi česar
ima vsakokrat drugačno moč in omejitve.
Njene kompozicije spreminjajo prostor galerije v niz
mikrookolij, ki obiskovalce posrkajo vase. Umetnica
v njih uporabi motive s svojih slik, grafik, risb in

muralov, ki jih je ustvarila v več kot treh desetletjih,
pa tudi iz nove serije sitotiskov, ki je nastala prav v
ateljeju za sitotisk v MGLC.
Nathalie Du Pasquier, ena od ustanovnih članov
oblikovalske skupine Memphis Group, se je leta
1987 preusmerila v slikarstvo. Njena dela so bila
razstavljena na številnih samostojnih razstavah v
mednarodnih ustanovah. Živi in dela v Milanu.
Vodstva po razstavi so ob torkih, ob 17. uri (15.
1., 29. 1., 12. 2.), zaključno vodstvo s kustosinjo
razstave Kate Sutton bo 26. 2.
Posebna gibalno-plesna delavnica opazovanja
umetniških del z govorico telesa in čutil bo v nedeljo,
3. 2., vodi jo Evin Hadžialjević, magistrica umetnosti
giba, plesalka in plesna pedagoginja.

Zlato
kitajskih
cesarjev
16. avgust 2018 – 15. februar 2019
Narodni muzej Slovenije, Ljubljana

Na prestižni razstavi so predstavljeni originalni
zlati predmeti iz časa cesarja Wanlija (1573–1620)
dinastije Ming. Umetelno izdelan nakit, posodje in
drugi predmeti so velike mojstrovine zlatarske obrti,
ki dokazujejo prefinjen okus in ekonomsko moč
znamenitih vladarjev. Ti predmeti le redko zapustijo
Kitajsko, v Sloveniji pa so na ogled prvič.
Več na: www.nms.si.

Foto: © Andrej Peunik/MGML

Foto: © Iztok Sitar, Pogled

Foto: Vonj kože, 2005 © Aleš Gregorič

Foto: Wang Wei Chang

Zlati predmeti iz obdobja Wanli dinastije Ming –
zbirka Dong Bo Zhai.

Iztok Sitar: Pod rdečo zvezdo

Ljubljana se klanja Sloveniji: Kočevje

Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

Iztok Sitar je eden vodilnih avtorjev angažiranega
stripa v Sloveniji. Njegov opus je obsežen in v 35
letih ustvarjanja je uspel to likovno ustvarjanje
povzdigniti na pomembno mesto v našem kulturnem
prostoru.

Na razstavi se predstavljajo umetniki, ki so
življenjsko ali delovno povezani s Kočevjem: Tina
Đenadić, Mina Fina, Nataša Gašparac, Marko
Glavač, Dora Gorše, Aleš Gregorič, Pavel Gregorič,
Tomaž Gregorič, Sašo Koprivec, Polonca Lovšin ...

Izberite svoj najljubši ljubljanski čas!

31. januar – 24. marec
Mestna galerija Ljubljana
vstop prost

15. januar – 3. marec
Galerija Vžigalica, Ljubljana
vstop prost

www.napovednik.com

8. maj 2018 – 31. december 2020
Mestni muzej Ljubljana
6 €, 4 €

Oglejte si popoln spored razstav na
Napovednik.com
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PRIREDITVE
Ledena
trofeja
Hokej in zabaven dan na ledu za vso
družino

Nedelja, 27. januar
Jezero Ledine pri Ratečah
Jezero Ledine pri Ratečah 27. januarja vabi na
Ledeno trofejo, mednarodni turnir v trojkah za
neprofesionalne igralce ter brezplačno ledeno
zabavo za otroke in družine.
Ledena trofeja je zabavni športni dan za ljubitelje
rekreativnega drsanja in hokeja na ledu na 'rateškem
morju'. Druženje, ki ga v partnerstvu s Hokejsko
zvezo Slovenije in Kranjsko Goro organizira
agencija Extrem, gosti idilično presihajoče jezero
Ledine, osrednji dogodek celodnevnega programa
pa je turnir hokejskih trojk (pravila in prijavnico za
turnir poiščite na: www.ledenatrofeja.si).
Turnir bo spremljal pester program za otroke in
družine, pravo ledeno doživetje, kjer bo vsak
našel nekaj zase: družinsko drsanje na jezeru z
brezplačno izposojo drsalk, šola hokeja na ledu
za otroke, preizkusili se boste lahko v strelih na
gol, nagradnem spretnostnem poligonu in v drugih
hokejskih elementih, obiskali Fan Shop HZS (dresi,
šali, kape in druga obvezna navijaška oprema),
uživali v gostinski ponudbi, predvsem pa preživeli
aktiven dan z bližnjimi v čudoviti kulisi zimskih
Julijcev.

®
Sekiromet
–
Axe
Throwing
Europe
Januar, februar, Axe throwing Europe , Ljubljana, od 17,50 € na osebo
®

Pikado in bowling sta za mevže! Nabrusite sekire in
se pripravite na najbolj vročo zabavo sezone!
Najbolj instagramska zabavna igra, ki je povsem
obnorela Kanado in ZDA, zdaj tudi pri nas. V
največjem evropskem centru sekirometa Axe
throwing Europe® na Kajuhovi 35 v Ljubljani se lahko
pomeri kar 100 igralcev obenem. Pod vodstvom
inštruktorja “axe-perta” lahko v zavarovanem
prostoru – ogradi – igra po šest igralcev na tarčo.
Vznemirljivo doživetje za vsakogar! Prav nič se
ne more primerjati s tistim občutkom, ko se sekira
zapiči v les v centru tarče. V igri lahko uživa vsak,
ne glede na moč ali spol, tudi tu je važna tehnika.
Pa je varno? Naj vas nikar ne skrbi: igra poteka
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pod vodstvom inštruktorja (axe-perta) v ograjenem
prostoru. Razložil vam bo pravila, pokazal pravo
tehniko, nato pa boste v 1,5-urnem vodenem
programu uživali v zabavnih tekmovalnih igricah in
zaključili s turnirjem.
Izvrstna priložnost za prijateljska druženja,
praznovanja rojstnih dni, fantovščine in dekliščine
in nepozabne teambuildinge! In če se sekirate, kaj
podariti najdražjim? Z darilnim bonom za sekiromet
boste zadeli v polno!
Več na: www.axe-throwing.si.

KURENTOVANJE
Doživetje enega najbolj zanimivih karnevalov na svetu!

Kurentovanje 2019 TOP 5
Otvoritvena etno povorka
23. februar, ob 11.00
Nočni spektakel
1. marec, ob 18.00

Da bi doživeli nepozabno vzdušje enega
najbolj zanimivih karrnevalov na svetu
po izboru Lonely Planeta, vam ni treba
v Benetke ali Rio de Janeiro. Med 23.
februarjem in 5. marcem 2019 obiščite Ptuj
in začutite edinstven karnevalski utrip, ki
ga v najstarejše slovensko mesto prinese
Kurentovanje.
Tradicijo, zakoreninjeno v poganski mistiki, vsako
leto v okviru etnografske in karnevalske povorke,
mestnega pustnega korza in povorke otrok iz
vrtcev oživijo številni etnografski liki in pustne
maske. Nikakor ne gre zamuditi spektakularnega

Mestni pustni korzo
2. marec., ob 10.30
mimohoda več kot 600 kurentov, katerih vrednost je
prepoznal tudi Unesco. Ste že kdaj doživeli srečanje
z muhasto ruso, se od srca nasmejali ob pogledu na
voz, poln radoživih ciganov ali uživali ob druženju
z etnografskimi skupinami z vsega sveta? Takšna
in številna druga doživetja vas v času Kurentovanja
čakajo na ulicah Ptuja. Letošnja novost bo posebni
nočni spektakel, ki bo združil moč ognja in mistično
moč noči.
Kurentovanje je odlična priložnost tudi za uživanje v
izvrstni pustni kulinariki in norih zabavah v maskah.
Pridite na Ptuj in doživite ta poseben čas po svoje!

www.napovednik.com

Mednarodna karnevalska povorka
3. marec, ob 13.00
Pustni torek in pokop pusta
5. marec, 11.00–19.00

Kurentovanje
23. februar – 5. marec
Ptuj
www.kurentovanje.net
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PRIREDITVE
Neale
Donald Walsch v živo!
Avtor svetovnih uspešnic v Sloveniji!

19. januar – 20. januar, 10.00-18.00, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Neale Donald Walsch je avtor 29-ih knjižnih
uspešnic, ki so bile prevedene v 37 jezikov. Njegov
prihod v Slovenijo je dvignil energijo do izjemnih
razsežnosti. O njem poročajo vsi mediji. Slovenija
je zaradi tega dogodka zbudila zanimanje v drugih
državah Evrope.
Ekskluzivno le za Slovenijo! Certifikat z Nealom!
Pridobite si močan certifikat in s tem vredno
referenco na področju osebne rasti in duhovnosti.
Na dogodku poiščite mizo s certifikati in vaše ime
bo krasilo vredno referenco, ki potrjuje opravljen
trening duhovnega razvoja z Nealom Donaldom
Walschem. To je vsekakor močan certifikat
za osebno in poslovno uporabo, za vse vrste
terapevtov in podjetnikov. To je močna referenca, ki

so si jo želeli mnogi, dobila pa jo je Slovenija!
Neale Donald Walsch je poseben glasnik nebes.
Njegova trnova pot, ki se je spremenila v izjemno
zgodbo, je impresionirala ves svet. Bil je zlomljen. Bil
je na tleh. Bil je … brezdomec. In nekega dne je zanj
spregovoril Bog. V času največjega trpljenja mu je
nevidna sila prinesla številna sporočila. Nastale so
knjige »Pogovori z Bogom«, ki so postale svetovne
uspešnice. Človeštvu je vrnil upanje, da ni samo. In
da je Bog vedno tukaj.
Gostila ga je Oprah, gostil ga je Larry King in
številna velika imena so ga oklicala za največjega
duhovnega učitelja vseh časov.
Več na: www.potovanjeduse.si.

Alfa moški
Samo
za moške!
Torek, 12. februar, ob 18.00
Zavod Delta, Ljubljana
240 €

Pridruži se nam na enem najbolj razburljivih
programov za moške v Sloveniji, preverjeno! Želiš
biti bolj samozavesten, zanimiv, karizmatičen?
Pravo vprašanje je, kako to lahko dosežeš hitro,
učinkovito in tako, da se boš pri tem še zabaval
zraven?
S prakso! Gre za konkretne rezultate, konkretne
rešitve in konkretne odgovore na praktična
vprašanja.

Pripravi se na
najbolj nor
WOOP
rojstni dan!
Januar, februar
Trampolin park WOOP!, Ljubljana

Trampolini so super za vse, ki obožujejo zabavo.
Za adrenalinske navdušence in vnete žurerje. Za
tiste, ki jih razganja od energije. Za vse, ki bi radi
preizkusili svoje sposobnosti. Ter tudi za čisto
vse ostale. Zato bodo prav vsi veseli povabila na
WOOP rojstni dan, na katerem se bo skakalo
do neba! Povabi svoje frende na prav posebno
rojstnodnevno zabavo v trampolinski park WOOP
tudi ti! Pokaži jim, da imaš čisto nore ideje in poskrbi
za mega trampolinski žur! Trampolini niso samo za
otroke, trampolini so za vse!
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Počitniški dnevi
na drsališču
Lumpi
park
Do 15. marca
Park Tivoli, Ljubljana

Preživite polne in aktivne počitniške dni na drsališču
Lumpi park Tivoli.
Prijetna druženja na prostem ob dobri glasbi in
gostinski ponudbi.
V času počitnic je drsališče odprto od 10. do 21. ure.
Možnost individualnih ur učenja drsanja in
rekreativno igranje hokeja ob predhodni rezervaciji
na info@lumpipark.si.
Več na: www.lumpipark.si.

Izbor dogodkov
v
MKL
Januar
Mestna knjižnica Ljubljana

Pravljični večer za odrasle, 23. januar, ob 19.00,
Knjižnica Prežihov Voranc: Šest pripovedovalcev,
vsak s svojo izbrano zgodbo in samosvojim
načinom pripovedovanja. Glasbena popestritev:
Duo Aritmija.
Drožomanija – Anita Šumer, 24. januar, ob 18.00,
Knjižnica Otona Župančiča: Anita Šumer kruh in
druge dobrote z drožmi pripravlja že od leta 2012.
Nova frekvenca, glasbeni pogovor v živo – Aleš
Rendla, 21. januar, ob 19.30, Knjižnica Otona
Župančiča: Tokrat bomo v družbi bobnarja, tolkalca,
komponista in pedagoga Aleša Rendle, sicer
rednega člana Big Banda RTV Slovenija.

NOVA TEHNOLOŠKA REŠITEV ZA
IZBOLJŠANJE SAMOSTOJNOSTI IN
AKTIVNOSTI OSEB Z DEMENCO

IZVEN STANOVANJA
V STANOVANJU
Vzorci
gibanja

Koledarji
in opomniki Domača
avtomatizacija
Nadzor
zdravja
Detektor
padcev

IONIS

Uporabniški
profili

Opozorila,
Lokalizacija,
alarmi
aktivnosti

Območje
gibanja
Lokacije
osebe

Kakovost
spanja

Lokalizacija
predmetov

Takojšnja
komunikacija
z oskrbovalci
Zaznavanje
padcev
Vzorci
gibanja

Opozorila,
obvestila

Z uporabo tehnoloških rešitev v domu in zunaj doma
omogočamo osebam z demenco, da ostanejo čim dlje
samostojni, njihovim svojcem pa izboljšamo življenje
ionis.eclexys.com
www.spomincica.si/ionis
www.napovednik.com
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PRIREDITVE

S smučmi po skrivnostni
Trnovski planoti

Podkrimski pustni karneval

Januar, februar, marec
Trnovska planota

Sobota, 2. marec, 11.00-20.00
Po ulicah Banija, Govekarjeva cesta, Ig
vstop prost

Unikatna avantura na pohodnih smučeh, ki je
dostopna vsakomur. Obiskali bomo naravne
rezervate, ledeno jamo in najlepše razglednike
Primorske. Preverite eno- ali dvodnevna doživetja:
www.matejahrenevents.com, 031 379 926.

V pustni povorki že kar nekaj let sodeluje blizu 1.000
domačih in gostujočih mask. V povorko so vključeni
prizori iz skoraj vseh društev, ki delujejo v občini Ig,
ne manjka tudi aktualnih prizorov in pa otrok. Poleg
karnevala bo tudi bogat spremljevalni program.

V Balassijevem inštitutu se bomo o značilnostih
budimpeštanskih
sladic
in
bogatem
srednjeevropskem izročilu močnatih jedi pogovarjali
s prof. Janezom Bogatajem. Večer se bo nadaljeval
z delavnico močnatih jedi in pokušino tipičnih sladic.

13. sejmi okusov GASTexpo

Hitri zmenki z Dogodki za Samske

Rajski Maldivi z Dogodki za Samske

Novost prihodnjega sejma bodo vrhunske
delavnice »Latte art«, ki se pridružujejo bogatemu
naboru delavnic, vodenih degustacij in priznanih
mednarodnih tekmovanj, ki jih GASTexpo pripravlja
v sodelovanju s strokovnjaki in razstavljavci.

Zabava. Spoznavanje. Diskretnost. Hitri zmenki so
po vsem svetu prepoznavni kot najboljši spoznavni
dogodek. Dame sedijo, moški pa se na 7 minut
prestavijo k drugi sogovornici. Doživetje, ki vedno
pričara veliko novih poznanstev, prijateljstev in
partnerstev. Več na: www.DogodkiZaSamske.si.

Potovanje. Zabava. Sami samski. Noro doživetje.
In rajski Maldivi. Je lahko sploh še lepše? Gremo
na doživeto potovanje v skupini samih simpatičnih
samskih. Le zakaj bi bili doma, če pa so potovanja
tako privlačna in še lepša v zabavni družbi?
Več na: www.DogodkiZaSamske.si.

30. januar – 2. februar
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
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Januar, februar
Dogodki za Samske, Ljubljana

www.napovednik.com

Sladice iz Budimpešte in močnate
dobrote madžarske kulinarike
Torek, 22. januar, ob 18.00
Balassijev inštitut, Ljubljana

Januar
Dogodki za Samske, Maldivi

AGENCIJA POTI
Agilnost in poslovno okolje

Razvoj podjetja v koraku s časom
Potreba po učinkovitem sodelovanju in preseganju
silosnega delovanja je zaradi vedno večje količine
dela in pomanjkanja časa vedno bolj prisotna.
Odgovor na ta izziv je projektno delovanje ter
vzpodbujanje sodelovanja in zavzetosti zaposlenih.
Poleg agilnosti so za uspešno sodelovanje
dobrodošle še kompetence, kot so motiviranje
sodelavcev, komunikacija, čustvena inteligentnost,
medosebna
učinkovitost,
samoiniciativnost,
obvladovanje tveganj, upravljanje sprememb in
usmerjenost na rezultate. Temelj učinkovitega
delovanja celotnega kolektiva je prevzemanje
odgovornosti vseh zaposlenih za skupne rezultate.
Človeška psiha je skladišče preteklih izkušenj.
Shranjene so v obliki spominov, čustev in občutkov.
Posameznik prijetne izkušnje z veseljem sprejme in
jih kot takšne v polni meri tudi doživi. Neprijetnim
izkušnjam se raje upira, z njimi povezana čustva
in občutke potlači. Jih ne izživi v polni meri. Na
takšen način izgublja energijo, ustvarja nepotrebno
napetost, nelagodje in stres. To je lahko eden izmed
glavnih vzrokov za neuspeh, bodisi v privatnem
življenju bodisi v poslovnem okolju. Potlačene,
neizživete izkušnje, shranjene v nezavednem
delu človeške psihe, povzročajo togost oziroma
zakrčenost, ki jo je težko racionalno razumeti
in še težje trajno odpraviti. Vpliva na vedenje
posameznika, zavzetost za delo in sodelovanje.
Rešitev je v opuščanju togosti in razvijanju agilnosti.

Razvijanje
agilnosti
pomeni
ponovno
prepoznavanje naravne potrebe po ustvarjanju in
razvijanju osebnega potenciala. Tako prepoznamo
vse omejitve, ki so bile ustvarjene in so še vedno
prisotne, kot nekakšen spoj otroštva, izobraževanja
in delovnih izkušenj v posamezniku. So mogočen
razlog za pritoževanje, pogoste izgovore, za
prisoten pretiran strah pred avtoriteto ali razmišljanje
o težavah. Povzročajo različne načine aktivnega
ali pasivnega destruktivnega vedenja, izogibanja
odgovornosti ter slabega sodelovanja. Razvoj
osebne agilnosti je lahko tudi odlična antistresna
preventiva, saj posameznik hitro prepozna svoja
destruktivna vedenja, ki povzročajo težave in stres
na delovnem mestu.
Učinkovit način za razvoj agilnosti je učenje skozi
izkušnje, ker agilnost ni samo mentalna veščina.
Razvijanje osebne agilnosti pomeni izboljševanje
v prepoznavanju in opustitvi osebnih omejitev
ter prevzemanje odgovornosti za lastno blaginjo
in skupne rezultate. Zahteva odprto, difuzno in
pošteno komunikacijo ter sodelovanje.
Vodje in ključni zaposleni se za razvoj osebne
agilnosti zavzemajo predvsem zaradi:
• preprečevanje stresa na delovnem mestu
• želje po novih izkušnjah in osvajanju novega
znanja
• opuščanja togosti in povečanja sposobnosti
prilagajanja na spremembe
• vzpodbujanja zavzetosti in sodelovanja v timih
• povečanja sposobnosti timskega sodelovanja v
negotovih okoliščinah

www.napovednik.com

• prepoznavanja in izražanja svoje ustvarjalnosti v
timu
• osvajanja novih načinov za premagovanje ovir in
soočanje z izzivi
• razvoja čustvene inteligence
• učenja pozitivnega in konstruktivnega načina
razmišljanja
• odločnejšega zagovarjanja stališč
• ustvarjanja jasne osebne in timske vizije
• razvijanja osebnega in timskega potenciala
Sodelovanje in zavzetost za skupne rezultate je
del človeške narave. Že v otroški igri se pokaže
potreba po sodelovanju, sprejemanju odločitev,
kompromisov in dogovorov. Otroci se radi skupaj
igrajo, ne glede na skupino oziroma razred, v
katerega so razporejeni. Kako ponovno obuditi
otroško sodelovanje in zavzetost?

Poslovni seminar
Lean & Agile – zlati ključ
do uspešnosti – odličnosti
poslovanja in novih (digitalnih)
delovnih mest
Petek, 1. februar

Agencija POTI
Z znanjem do cilja

Stegne 7, Ljubljana
www.agencija-poti.si
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IZOBRAŽEVANJA
Umetnost
besede
akademija učinkovite komunikacije

Gnezdo – Center sonaravne gradnje, Štula 10, Ljubljana
Se ukvarjate s prodajo, pri svojem delu vodite
druge, morda predavate ali pa želite izboljšati svoje
odnose, samopodobo ter komunikacijo z ljudi, ki vas
obdajajo?
Naučite se besede uporabljati bolje – na celostni
akademiji učinkovite komunikacije, kjer bomo na
petih skupinskih delavnicah spoznavali izvor
naših sporočil, naše komunikacijske vzorce in kako
besede, ki jih uporabljamo, vplivajo na našo zavest,
čustva in telo ter dojemanje sveta in ljudi okrog nas.
Spoznavali bomo močne besede, zanimive
metafore in prepričljive argumente, sestavljali
odlične primere in zgodbe, ozaveščali in razlagali
govorico telesa, izboljševali izgovorjavo in barvo
glasu, odpravljali medmete, odpravljali tremo ter

usvojili številna orodja za učinkovito komunikacijo
pri prodaji, vodenju ali osebnih odnosih.
Skupinsko izobraževanje sledi konkretnim ciljem
udeležencev, z osebnimi izzivi pa se udeleženci
soočijo na dodatnem modulu individualnega
komunikacijskega coachinga. Izobraževanje
izvaja mag. Vesna Sodnik, šolana radijska govorka,
vodstvena in jungovska coachinja, trenerka javnega
nastopanja ter voditeljica številnih poslovnih
dogodkov.
Napišite novo poglavje svoje poslovne ali osebne
zgodbe z akademijo Umetnost besede.
Več informacij na: www.beseda.si ali
vesna@beseda.si.

Spomladanski
tečaji
francoščine
11. februar – 25. junij
Francoski inštitut v Sloveniji, Ljubljana

Učenje francoščine na Francoskem inštitutu v
Sloveniji ima prednosti, ki jih ne najdete drugje. Ne
glede na to, ali ste začetnik ali aktiven govorec, vam
nudimo vrsto tečajev, prilagojenih vašim potrebam.
Pridružite se nam na Francoskem inštitutu, kjer se
boste srečali s francoskim jezikom in kulturo iz prve
roke.
Vpisi: do 7. februarja 2019.

PREKRILI SO JO S CVETJEM!
Tako Francozi rečejo ZASULI SO JO S POHVALIMI.

Več na: www.institutfrance.si, 01 2000 530.

Wilderness slow
dating – počasne
zmenkarije
Vikend, 25. januar, ob 19.00
Black Raven Solutions, Ljubljana

Ob poplavi hitre hrane, hitrih odločitev, hitrih
zmenkarij ... smo pripravili SLOW DATING!
Izbira dolgoletnega partnerja ni »hiter projekt«.
Z vsakim neuspelim poskusom postajamo bolj
zagrenjeni, bolj nezadovoljni: zakaj mi ne uspe?
Sem tako čuden(a)? So vsi drugi čudni?!
Odgovor ni preprost, zahteva globlje spoznavanje
sebe. Kar zahteva čas – SLOWly.
Prijave: info@blackravensolutions.com.
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Lean
& Agile
zlati ključ do uspešnosti, odličnosti
poslovanja in novih (digitalnih)
delovnih mest
Petek, 1. februar, 9.00–15.30
Agencija POTI, Stegne 7, Ljubljana

Na odličnem poslovnem seminarju vam bomo
predstavili prednosti in konkretne korake za uvedbo
vitkega (lean) poslovanja in prehoda v agilno
kulturo podjetja oz. organizacije, kar je osnova za
učinkovito in uspešno poslovanje. Kljub vedno
višji stopnji avtomatizacije poslovanja in modernim
tehnologijam velja, da so največji potencial
podjetij še vedno ljudje. Ključ do uspeha je torej v
usposobljenih in motiviranih zaposlenih, ki razumejo
principe vitkega delovanja in so dovolj agilni, da jih
pri svojem delu tudi upoštevajo.
Več na: www.agencija-poti.si.

Ljubezensko ujemanje v
numerologiji in astrologiji

Reiki tečaj I. stopnja

Izdelava naprednih krem – Maribor

Nedelja, 20. januar, 17.00-20.00
Trubarjeva 46, Ljubljana

Sobota, 12. januar, 9.00-14.00
Savska Cesta 3a, Ljubljana
60 €

»Brez ljubezni mi živeti ni!« poje znana pesem.
Srečno partnerstvo je za nas resnično zelo
pomembno. Kako najti pravega? V zimskih dneh
boste še posebej močno začutili potrebo po
objemu, pogovoru z osebo, ki vam je blizu. A kako
najti partnerja, s katerim se bosta v resnici ujemala
in istočasno začutila tisti posebni občutek, pravo
kemijo, ki vaju bo še dolgo povezovala Pridružite se
nam na prijetnih sobotnih in nedeljskih delavnicah in
spoznajte, kakšna oseba vam je namenjena in kdaj.

Skozi naša telesa se pretaka energija ne glede na
to, ali o tem razmišljamo ali ne. Ko izvajamo reiki, to
ni nič novega, je le zavestno sodelovanje v procesu,
ki se v nas odvija. Odkar človeštvo obstaja, smo
uporabljali razne načine zdravljenja na podlagi
transformacije univerzalne energije. Ni potrebno, da
imamo posebne sposobnosti, predznanje, posebno
vero ali prepričanje. Bolj kot uporabljamo reiki,
močnejši pretok energije teče skozi naša telesa.
Več na: 040 451 799, tomic.edita@gmail.com.

Grajenje recepture emulzije oziroma kreme je
najpomembnejši del tega izobraževanja. Poudarek
pa je na kozmecevtikih, najnovejših aktivnih
sestavinah z dokazanim tako in vitro kot in vivo
delovanjem. Pri teoretičnem delu bomo podrobneje
spoznali emulgatorje, napredne aktivne sestavine
in prestižnejše naravne učinkovine. Če poznamo
grajenje recepture in uporabo sestavin, se izognemo
možnim napakam pri izdelavi krem.
Več na: www.naravni-koticek.si.

Enodnevna delavnica kaligrafije
za odrasle

Seminar Obvladovanje jeze

Shakti yoga - joga za ženske

Sobota, 16. februar, 10.00-12.30
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15,
Ljubljana
20 €
Še vedno prisegate na pisanje 'na roko'? Vas
zanima, kako so se tega lotevali mojstri v
preteklosti? Bi se preizkusili v kaligrafiji, umetnosti
pisanja? Pridružite se nam na enodnevni kaligrafski
delavnici in se naučite spretnosti, ki danes že skoraj
izumira! Osvojite osnovne spretnosti kaligrafije na
enodnevni delavnici.
Obvezne prijave: prijava@mgml.si.

Torek, 5. februar, 9.00-15.00
Zavod Rakmo, Ljubljana
120 €

V vsakdanjem življenju hitro pride do situacij,
ko postanemo jezni, kar pogosto ovira uspešno
komunikacijo in sodelovanje. Na seminarju boste
spoznali funkcije in izvor jeze, ozavestili, kaj jo
krepi in kaj zmanjšuje. Naučili se boste, da je jeza
lahko tudi koristna in kako jo uporabiti, ter spoznali
smernice za obvladovanje jeze. Preizkusili boste
tudi nekatere tehnike konstruktivnega izražanja jeze
ter miselne vaje za odpravljanje izvora jeze in njeno
obvladovanje. Več na: http://www.rakmo.si.
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Sreda, 23. januar, 17.00-21.00
Infinity Fusion, Kardeljeva cesta 85, Maribor
65 €

23. januar - 27. marec, 19.00-20.00
Mokini Yoga studio, Forsterjeva 40,
Ljubljana
Od 120 €
Prebudi, obudi in prepusti se ženski kreativni
energiji, intuiciji in ji sledi s strastjo, fleksibilnostjo in
energijo arhetipa boginje. Prebudi modrost Atene,
čutnost Venere ali kreiraj obilje Lakshmi.
Več na: www.mokini.si.

Oglejte si popoln spored izobraževanj
na Napovednik.com
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ZA OTROKE
Raziskujemo
naravo
Cikel delavnic za otroke od 5 do 12 let
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana

Ob naši občasni razstavi, posvečeni Giovanniju
Antoniju Scopoliju in Žigi Zoisu, bomo v duhu teh
velikih mož, ki sta postavljala temelje naravoslovja
na območju današnje Slovenije, otrokom skozi
igro, ustvarjanje in zabavo predstavili pomen
naravoslovja in naravoslovnih raziskav ter jih
navdušili za odstiranje skrivnosti narave. V času
izzivov, ki jih postavljajo pred nas podnebne
spremembe, izginjanje biodiverzitete in uničevanje
okolja, bomo zagnane naravoslovce še kako
potrebovali. Kot pravijo: na mladih svet stoji …
Otroci, ki se bodo udeležili petih delavnic, prejmejo
priznanje in darilce.
Sobota, 19. 1. in 26. 1.: So dinozavri res leteli?
Sobota, 16. 2. in 23. 2.: Proučujemo podzemlje

Sobota, 9. 3. in 23. 3.: Zakaj imajo ptice barvito
perje?
Sobota, 6. 4. in 20. 4.: Šest nog, glava, oprsje in
zadek
Sobota, 18. 5. in 25. 5.: Gremo duhat rožice!
Sobota, 1. 6. in 8. 6.: Pokukajmo pod morsko
gladino
Sobota, 7. 9. in 14. 9.: Kdo se boji velikih zveri?
Sobota, 5. 10. in 12. 10.: Želod ali žir?
Sobota, 9. 11. in 23. 11.: Svet pod našimi nogami
Sobota, 7. 12. in 14. 12.: Sijaj plemenitih kovin
Število mest je omejeno. Vstopnice so že naprodaj
pri blagajni muzeja in v naši spletni trgovini.
Blagajna: 01 241 44 72 (od 10.00 do 18.00)

Januarski
družinski obisk
Plečnikove
hiše
Sobota, 12. januar, 16.00-17.15

Foto: © Andrej Peunik/MGML

Plečnikova hiša, Ljubljana
12 € (družinska vstopnica)

Mojster Plečnik in kuža Sivko tudi v letu 2019
vabita na družinski obisk v Plečnikovo hišo! Kuža
Sivko poskrbel za zabavno in zanimivo otroško
raziskovanje hiše velikega arhitekta, medtem pa si
jo bodo starši ogledali z izkušenim vodičem. In kaj
nas čaka? V okrogli sobi v stolpu nas bo pričakal
navihan kuža Sivko, ki nam bo zaupal kakšno
arhitektovo skrivnost, poduhali bomo sestavino za
mojstrov najljubši napitek in spoznali prostrani vrt in
skrivnostno hišo.

Zmajelovščina
Sobota, 23. februar, ob 17.00
Ljubljanski grad
5€

Pustolovka se poda na Grajski grič. Slišala je, da na
gradu prebiva zmaj. Hm, zmaj?! Govori se tudi, da
je prava nadloga. Da smrči, da ponoči meščanom
ne pusti spati in da tu in tam celo tako strašno kihne,
da zaneti požar. To se mora nehati! Njena naloga
je pregnati zmaja z Grajskega griča. Na poti do
gradu sreča profesorja zmajeslovja in mu zaupa,
kam je namenjena. Profesor ji pozorno prisluhne
ter se odloči, da se ji bo pridružil. Se bo njuna
pustolovščina končala s hudim bojem ali pa zmaj
v resnici le ni tako hudoben, kot o njem govorijo
zgodbe?
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PIONIRSKI DOM
Kam? V Pionirski dom!

V Pionirskem domu bomo otroke razveseljevali s
tradicionalnimi potopisnimi pravljicami, S pravljico
okrog sveta. Letos bo poudarek na mitologiji in
razlagi zgodb iz zgodovine s sodobnim pridihom.
Pravljicam sledi tudi tematska delavnica.

Gordijski vozel

4. januar, ob 18.00
Pionirski dom

Kocka je padla

15. februar, ob 18.00
Pionirski dom

Gledališke matineje v Festivalni dvorani so
odlična priložnost, da obiskovalci doživijo izjemne
zgodbe, se poistovetijo z glavnimi junaki predstave
in da se po predstavi aktivno udeležijo umetniškega
ustvarjanja na tematskih delavnicah.

Lena in Lenart

17. februar, ob 17.00
V manj kot uro trajajoči predstavi spoznamo brata in
sestro, Leno in Lenarta, vsakega s svojimi vprašanji,
težavami in rešitvami. Predstava je primerna za
otroke od 3. leta dalje.

Festivalnice Pionirskega doma ponujajo posebno
doživetje z glasbeno matinejo. Koncertni cikel
obsega nastope kvalitetnih glasbenih skupin iz
različnih obdobij glasbene zgodovine ter različnih
glasbenih zvrsti.

Kostanjev sekstet
20. januar, ob 17.00
Komenskega 9

Skupina vrsto let ustvarja avtorsko glasbo v pretežno
jazzovski maniri. Poleg nagnjenosti k neobičajnim
ritmom jih druži tudi skupno muziciranje na obrežju
Ljubljanice, kjer so se utrdili kot skupina.

Sobotne ustvarjalnice na Komenskega 9
potekajo vsako soboto od 10.00 do 12.00, na
delavnicah spoznamo priznane umetnike in njihove
kreativne procese.
V sodelovanju s KŠTD Bivak bomo januarske sobote
posvetili radiu. V štirih terminih med 10. in 12. uro
bomo spoznavali radijske zadolžitve in aktivnosti,
pri katerih (so)delujejo radijci. Ob spoznavanju dela
na tem mediju se bomo družili tudi z atraktivnimi
gosti iz različnih področij radijskega ustvarjanja, ki
nas bodo usmerjali s svojimi nasveti.
Pridite, naj se sliši vaš glas!

Delavnica Spoznavanje radia in
izdelava samopromocijskega spota
5. januar

Na uvodni delavnici bomo z interaktivnim kvizom
pokukali v nastanek, razvoj in zgodovino radia.
Seznanili se bomo z radijskimi profili in temeljnimi
zakonitostmi delovanja radijske postaje. V središču
našega druženja pa bo ustvarjanje kratkega
identifikacijskega spota oziroma jingla. Skupaj z
režiserjem radijskih oglasov bomo naredili svoj
identifikacijski spot.
Gost: Igor Krasnik, neodvisni ustvarjalec na področju
oglaševanja, dobitnik oglaševalske nagrade Epica

12. festival znanosti in umetnosti
Hokus pokus
Festival Hokus Pokus bo v letošnjem letu v ospredje
postavil odnos človeško telo – stroj in se soočil z
vprašanjem: Ali je človeško telo najboljši stroj?
Človeško telo lahko razumemo kot stroj, ki opravlja
različne naloge in življenjske funkcije, stroji pa imajo
predvsem funkcijo povečevanja produktivnosti.
Ali je človeško telo pri tem izjema? Kakšen je
vpliv modernih tehnologij na naše telo? Ali znanja
tehnologij uporabljamo za čim boljše izkoriščanje
telesa?
Vabimo vse, ki jih zanima znanost, po odgovore
na ta vprašanja na zaključno razstavo v petek, 11.
januarja, 2019, ob 18. uri v Festivalno dvorano.

Delavnica Sinhronizacija
animiranega filma
12. januar

Na omenjeni delavnici se bomo lotili sinhronizacije
odlomka animiranega filma. Preizkusili se bomo kot
igralci, režiserji in tonski mojstri. Izbrani odlomek
risanke bomo v živo sinhronizirali.
Gostja: Lena Hribar, članica igralskega ansambla
MGL

Delavnica Radijska igra
19. januar

V njej bomo spoznali osnove radijske igre in se
vživeli v vloge režiserja, igralca in tehnika. Izbrani
odlomek radijske igre bomo v živo izvedli in posneli.
Z zlata vrednimi nasveti nam bo družbo delal gost z
uredništva igranega programa Radia Slovenija.
Gost: Klemen Markovčič, režiser v uredništvu
igranega programa Radia Slovenija – Ars

Delavnica Glasbena oddaja z lestvico
26. januar

Delavnico bomo posvetili glasbeni lestvici. S
priznanim avtorjem in poznavalcem scene bomo
izbrali in razvrstili nekaj trenutno najpopoularnejših
skladb in poiskali kakšno zanimivost o izvajalcih
in njihovih koncertih. Preizkusili se bomo v vlogah
glasbenih urednikov, tehnikov in napovedovalcev.
Oddajo bomo v živo izvedli in posneli.
Gost: presenečenje

www.napovednik.com

Bodi pisatelj – Literarni natečaj
Pionirskega doma 2019 v slovenskem
in tujem jeziku
Literarni natečaj Pionirskega doma je namenjen
osnovnošolcem in osnovnošolkam 2. in 3. triade, ki
so svoje prispevke oddali do 4. januarja 2019.
Strokovna komisija bo na podlagi vsebinske
izvirnosti,
jezikovne
pravilnosti,
besedišča,
vezljivosti in inovativnosti v slogu, zbrala tri najboljša
literarna dela iz vsake triade. Zmagovalna besedila
bodo objavljena v publikaciji in predstavljena na
zaključni prireditvi, ki bo 14. februarja 2019 v
Festivalni dvorani.

Pionirski dom
Center za kulturo mladih

Vilharjeva cesta 11, Ljubljana
www.pionirski-dom.si
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ZA OTROKE
Po motivih stripa Emmanuela
Guiberta in Marca Boutavanta

Ariol
Premiera: sobota, 19. januar ob 15.00 in

Foto: Nejc Saje

18.00
Nedelja, 20. januar, ob 15.00 in 17.00
Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana
Na odru bo prvič zaživel Ariol, majhen moder
oslič, star devet let, in glavni junak istoimenskega
stripa za otroke, ki ga je doslej v francoščini že za
trinajst knjig, v slovenščini pa jih je mogoče dobiti
pet. Ariolove zgodbe so tople, živahne, zabavne
in duhovite, njihova odlika pa je med drugim
to, da avtorja vsakdanjih situacij ne podajata
popreproščeno, da sveta ne slikata črno-belo in se
ne izogibata resnejšim temam: mama mora tako,
denimo, vznemirjenemu Ariolu razložiti, čemu ljudje
kdaj za koga rečejo, da je »neumen kot osel«.

Problemkanje
Družinski center Mala ulica, Ljubljana
Mala ulica v sodelovanju s Familylabom uvaja novo
formo pomoči in podpore staršem, ki se srečujejo
z vzgojnimi izzivi in zagatami. Problemkanje je
nova oblika vodenega interaktivnega dialoga med
udeleženci in moderatorko Ivano Gradišnik.
Na delavnici bomo najprej pogledali video
z različnimi tematikami s področja vzgoje,
starševstva, družinske dinamike itd. in ob koncu
ogleda moderatorki postavili konkretna vprašanja
ter obširneje predebatirali svoje izzive.
Tovrstna oblika podpore je kombinacija skupinske
terapije in strokovnega predavanja in udeležencem
omogoča uvid v posamezne vzgojne prijeme,
konkretno soočenje z živimi situacijami in nenehno
aktivno sodelovanje.

Zvezdica
zaspanka
Sobota, 5.januar ob 11h
SiTi Teater BTC, Ljubljana

Prva slovenska radijska igra izpod peresa Frana
Milčinskega - Ježka z univerzalnim sporočilom,
da lahko z dobroto, ljubeznijo in s čisto mislijo
premagamo zlo, začenja drugo polovico Sobotnih
dopoldnevov za najmlajše. Poleg te nepozabne
pravljice v marionetni izvedbi pa se je v začetku leta
veseliti še Petra klepca, Žogice marogice, premiere
Žabjega kralja in drugih!
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Foto: © Andrej Peunik/MGML

Postani zdravnik za umetnine!

Peter Klepec

Ustvarjalne počitniške delavnice za otroke. Kako
pravilno skrbimo za umetnine? Konservatorji –
restavratorji nam bodo pokazali, kaj je njihovo
delo. Tudi sami bomo ustvarjali in slikali, kiparili
ter se naučili, kako je treba z našimi mojstrovinami
pravilno ravnati doma. Več na: www.ng-slo.si.

Lutkovni muzikal z avtorsko glasbo in songi o
življenju šibkega fanta, ki se spoprijatelji z ovnom,
zaljubi v gospodarjevo hčer in premaga svojega
nasprotnika!

Medvedja simfonija

Netopir Kazimir

Pokukajte v mednarodno medvedjo pisarno,
spoznajte, kaj vse mora Medved Medvedjev postoriti
pred zimskim spalnim dopustom, kaj vse mu bo ob
tem ušpičila mala nepridipravka in dovolite, da vaša
ušesa poboža najlepša melodija sveta.

Radovednost poganja svet. Vprašanja porajajo
iskanja in včasih odgovore. Netopir Kazimir je tak
nemiren duh, ki se ves čas sprašuje o vsem, tudi
o tem, “ali so netopirji krilate miši ali mišji ptiči”.
Človeškim mladičkom bo Kazimir gotovo blizu, saj
sami nenehno zastavljajo številna vprašanja.

25. februar – 1. marec, 8.00-16.00
Narodna galerija, Ljubljana

Sobota, 16. februar, ob 10.00
Galerija ŠKUC, Ljubljana
vstop prost

Sobota, 19. januar, ob 11.00
SiTi Teater BTC, Ljubljana

Sobota, 9. februar, ob 10.00
Lutkovno gledališče Maribor

Skok v srednji vek

Sobota, 16. februar, 16.00-17.30
Mestni muzej Ljubljana
12 € (družinska vstopnica)
V srednjeveški Ljubljani v družbi viteza Jurija in
šuštarja Bruna poiščimo odgovore na zagonetke:
Zakaj je grajski kozarec padel v stranišče? Kako
je ljubljanski vitez izgubil škornje? Kje so kaznovali
goljufive peke?

Disney on Ice - Dotakni se zvezd
25., 26. in 27. januar
Dvorana Stožice, Ljubljana
Od 16 € naprej

Miki in prijatelji pripravijo oder za spektakel ...

Oglejte si popoln spored dogodkov za
otroke na Napovednik.com

OGLAŠUJTE V NAPOVEDNIKU
Dosezite pravo publiko, ki jo zanima, kaj
ponujate!
Napovednikovi uporabniki živijo
aktivno, se udeležujejo dogodkov in
sooblikujejo javno mnenje.
Najbolj priljubljeni vodič na spletu, v
tisku in na mobilnih napravah!

www.napovednik.com
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KINO
Tihotapec
(The
Mule)
Četrtek, 17. januar, Cineplexx
kriminalna drama
Dolžina: 116 min
Leto: 2018
Država: ZDA
Režija: Clint Eastwood
Scenarij: Sam Dolnick, Nick Schenk
Igrajo: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael
Pena, Taissa Farmiga, Jill Flint
Dobitnik nagrade oskar Clint Eastwood, se prvič
po letu 2009 in filmu Grand Torino, ponovno usede
za režijski stolček in zavzame glavno vlogo v filmu
Tihotapec, posnetem po scenariju Nicka Schenka,
ki je bil navdahnjen nad člankom objavljenim v New
York Times Magasine.
Eastwood je Earl Stone, gospod v svojih
osemdesetih letih, ki je bankrotiral in našel priložnost
za zaslužek v službi, kjer mora biti enostavno in
samo voznik. Izgleda povsem preprosto, vendar
Earl s tem postane pravzaprav tihotapec za mehiški
kartel. Posel vedno opravi odlično, s tem pa se tudi
znajde v centru interesa policije in DEA agenta
Colina Batesa (Bradley Cooper). Njegove finančne
težave so zdaj urejene, na plan pa se tihotapijo
njegove napake iz preteklosti, katere želi popraviti.

Ralph ruši Internet:
Razbijač Ralph 2
(Ralph breaks the Internet)
Četrtek, 10. januar, Cineplexx

animirana pustolovščina
Dolžina: 114 min
Leto: 2018
Država: ZDA
Režija: Phil Johnston, Rich Moore
Scenarij: Phil Johnston, Rich Moore, Jim Reardon,
Pamela Ribon
Igrajo: John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack
McBrayer, Jane Lynch, Ana Ortiz
Antijunak video igrice, Ralph in njegova prijateljica
Vanellope von Schweetz, navigirata v najbolj
raziskanem, prostranem in dinamičnem svetu
Interneta, v iskanju nadomestnega dela za
Vanellopino video igrico.
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Marija Škotska
(Mary Queen of Scots)

Četrtek, 17. januar, Cineplexx
drama
Dolžina: 124 min
Leto: 2018
Država: Velika Britanija
Režija: Josie Rourke
Scenarij: Beau Willimon
Igrajo: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack
Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin
Compston, Ismael Cordova, Brendan Coyle
Vrnili se bomo kar nekaj stoletij v preteklost in bili
priča turbulentnemu vladanju in življenju dveh
kraljic, Marije Škotske in Elizabete I. ter njunemu
medsebojnemu odnosu. Zgodba se odvija v 16.
stoletju in spremlja poskus Marije Škotske, da bi
s prestola zrinila svojo sestrično, angleško kraljico
Elizabeto, za kar je bila več let obsojena na zapor,
preden so jo usmrtili.

www.napovednik.com

Stekleni (Glass)

Četrtek, 17. januar, Cineplexx
znanstveno fantastiči triler
Leto: 2019
Država: ZDA
Režija: M. Night Shyamalan
Scenarij: M. Night Shyamalan
Igrajo: Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L.
Jackson, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy
Scenarist in režiser M. Night Shyamalan tokrat
združuje zgodbi dveh svojih predhodnnih hitov –
Nezlomljivi (2000) in Razcepljen (2016) – v novem
stripovskem trilerju Stekleni.
Po napetem misterioznem trilerju Razcepljen, v filmu
Stekleni srečamo Davida Dunna (Bruce Willis), lovi
Crombovo (James McAvoy) nadčloveško verzijo,
imenovano Zverina. Medtem pa v nizu napetih
situacij, skrivnostni Price (Samuel L. Jackson)
pozna vse skrivnosti, ki so kritičnega pomena za
obe strani.

Mož iz ozadja
(Vice)

Ledeno maščevanje
(Cold Pursuit)

Lego film 2
(The Lego Movie 2: The Second Part)

biografska komična drama
Dolžina: 132 min
Leto: 2018
Država: ZDA
Režija: Adam McKay
Scenarij: Adam McKay
Igrajo: Alison Pill, Amy Adams, Steve Carell,
Christian Bale, Sam Rockwell
Film sledi zgodbi o Dicku Cheneju – washingtonskem
birokratu, ki je zelo potiho postal eden najmočnejših
ljudi na svetu ter podpredsednik v vladi Georga W.
Busha. Dicka Cheneya bo odigral Christian Bale,
njegovo ženo Amy Adams, Georgea W. Busha Sam
Rockwell, poleg njih pa se v liniji odlične igralske
zasedbe pojavijo tudi Steve Carrell, Jesse Plemons,
Alison Pill, Lily Rabe, Tyler Perry in Justin Kirk.

akcijski triler
Leto: 2019
Država: Velika Britanija
Režija: Hans Petter Moland
Scenarij: Frank Baldwin, Kim Fupz Aakeson
Igrajo: Liam Neeson, Emmy Rossum, Laura Dern,
Tom Bateman, William Forsythe
Liam Neeson blesti v napetem trilerju, ki temelji
na skandinavskem trilerju Amaterji (»In Order of
Disappearance„) iz leta 2014.
Tiho življenje Nelsa Coxmana se sesuje,
ko njegov ljubljeni sin umre v skrivnostnih
okoliščinah. Med iskanjem resnice pride navzkriž
z mamilarsko združbo, a očetovo iskanje
odgovorov se brezkompromisno nadaljuje.

animirana pustolovščina
Leto: 2019
Država: ZDA
Režija: Mike Mitchell, Trisha Gum
Scenarij: Michelle Morgan, Dominic Russo
Igrajo: Margot Robbie, Jonah Hill, Alison Brie,
Chris Pratt, Elizabeth Banks, Stephanie Beatriz,
Channing Tatum, Tiffany Haddish
Animirani Lego film 2 se nadaljuje tam, kjer se je
njegov predhodnik končal. Državljani Lego sveta se
spopadajo z nevarno novo grožnjo, ko Lego Duplo
osvajalci iz vesolja začnejo svoj uničevalski pohod.
Zdaj je vse odvisno od Emmeta, Lucy, Batmana
in njihovih prijateljev. Ali jim bo uspelo premagati
ogromne stvore in ponovno vzpostaviti harmonijo v
Lego vesolju?

Srečen smrtni dan 2
(Happy Death Day 2U)

Mia in beli lev
(Mia et le lion blanc)

Creed II (Creed II)

komična grozljivka
Leto: 2019
Država: ZDA
Režija: Christopher Landon
Scenarij: Christopher Landon
Igrajo: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby
Modine, Suraj Sharma, Steve Zissis
Študentka Tree Gelbman (Jessica Roth) je v prvem
delu umrla kar enajstkrat, da je uspela ugotoviti, kdo
je njen morilec, ki jo je preganjal na njen rojstni dan.
In ko je že mislila, da ni več ujeta v časovni zanki in da
je zaživela boljše življenje, znova začne podoživljati
grozeč dan, ki ga je že večkrat preživljala. A tokrat
je vse drugače, saj so se v časovno zanko ujeli
tudi njeni prijatelji. Če jih bo hotela rešiti, bo znova
morala umirati. Obenem pa bo skušala raziskati,
zakaj se je dejansko ustavila v času.

družinska pustolovščina
Leto: 2018
Država: Francija, Južna Afrika, Nemčija
Režija: Gilles de Maistre
Scenarij: Prune de Maistre, William Davies
Igrajo: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent,
Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan, Charlie
Thor, Lionel Newton, Lillian Dube, Brandon Auret
Desetletna Mia živi z družino v Afriki, kjer upravljajo
kmetijo z levi. Ko pride na svet mali beli lev Charlie,
Mia z njim vzpostavi posebno vez. Čez nekaj let,
ko je lev v nevarnosti, se Mia odloči, da z njim
pobegne. Odpravita se na nepozabno popotovanje
po južnoafriški savani iskat kraj, kjer bi Charlie
znova lahko svobodno živel.

Četrtek, 31. januar, Cineplexx

Četrtek, 14. februar, Cineplexx

Četrtek, 7. februar, Cineplexx

Četrtek, 28. februar, Cineplexx

www.napovednik.com

Četrtek, 7. februar, Cineplexx

Četrtek, 28. februar, Cineplexx
drama
Dolžina: 130 min
Leto: 2018
Država: ZDA
Režija: Steven Caple Jr.
Scenarij: Cheo Hodari Coker, Ryan Coogler,
Sylvester Stallone
Igrajo: Tessa Thompson, Sylvester Stallone,
Michael B. Jordan, Dolph Lundgren, Wood Harris
Michael B. Jordan in Sylvester Stallone bosta
ponovno igrala Adonisa Creeda in Rockyja Balbo v
nadaljevanju sage o Rockyju in filma Creed: Rojstvo
legende iz leta 2015, ki je v kinematografih širom
sveta navrgel prek 170 milijonov dolarjev.

Oglejte si popoln kino spored na
Napovednik.com
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POSEBNE PONUDBE

Papirnica
Tana
Za izbran okus poskrbi vedno aktualni Klimt!
Papirnica Tana, Kubelj d.o.o., Jurčičev trg 3, 1000 Ljubljana, 031 883 526, www.kubelj.si, www.napovednik.com/papirnica-tana-kubelj-doo

®
Escape
Room
Enigmarium
60 €

Katero igro boste igrali danes? Pobegnite od resničnosti v najbolj priljubljen Escape room Enigmarium®! Čaka vas sedem različnih iger
pobega: Čudežni stroj, (m)Učilnica, Luigijeva kuhinja, Francescov atelje, Detektivska agencija, pustolovksa igra na prostem Unlock Ljubljana
ali nekaj povsem no(r)vega: interaktivni teater Senseprience – najgloblja igralna izkušnja, kar si jih lahko zamislite.
Podarite lahko tudi darilni bon – nepozabno doživetje zagotovljeno!
Escape Room Enigmarium®,Trdinova ulica 8, Ljubljana + Maribor, Laško, Murska Sobota
in Zagreb, 031 33 44 88, www.escape-room.si
www.napovednik.com/escape-room-enigmarium
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Več zanimive ponudbe najdete na
Napovednik.com

NAPOVEDNIK
Revija Napovednik vas čaka pri najboljših prirediteljih
in v priljubljenih lokalih
Tiskani Napovednik delimo
na zanimivih dogodkih,
dobite pa ga tudi na
naslednjih izbranih lokacijah:
Narodni muzej Slovenije

LP bar

10KA

NUK

Opera bar

Cineplexx Celje

Opera in balet Ljubljana

Pivnica Lajbah

Cineplexx Koper

Pionirski dom

Pizzeria Piazza

Cineplexx Kranj

Prešernovo gledališče Kranj

Pizzerija Foculus

Cineplexx Maribor

Slovenska filharmonija

Sir Williams Pub

Kulturne ustanove
Miklošičeva cesta 28, Ljubljana
Mariborska cesta 128, Celje
Ankaranska cesta 2, Koper
Ulica Jake Platiše 18, Kranj
Na poljanah 18, Maribor

Cineplexx Murska Sobota

Maistrova ulica 1, Ljubljana
Turjaška ulica 1, Ljubljana

Župančičeva ulica 1 , Ljubljana
Vilharjeva cesta 11, Ljubljana
Glavni trg 6, Kranj

Kongresni trg 10, Ljubljana

Novi trg 2, Ljubljana
Cankarjeva cesta 12, Ljubljana
Grudnovo Nabrežje 15, Ljubljana
Parmova ulica 51, Ljubljana
Gregorčičeva ulica 3, Ljubljana
Tavčarjeva ulica 8A , Ljubljana

Stefana Kovaca 43, Murska Sobota

Miklošičeva cesta 28, Ljubljana

Slovenska Kinoteka

Sputnik, svetovna kavarna

Cineplexx Novo mesto

Slovenski etnografski muzej

Škrnic'lj

CUK Kino Šiška

Slovenski šolski muzej

Verbot

Galerija Božidar Jakac

Slovensko mladinsko gledališče
Vilharjeva cesta 11, Ljubljana

Informacijske točke

Galerija Jakopič

SNG Drama Ljubljana

Avto Moste

Galerija Photon

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani

Delo – poslovna stavba

Galerija ŠKUC

Stari trg 21, Ljubljana

Gostinski lokali

Hostel Celica

Kino gledališče Bežigrad

Cantina Mexicana

Knjigarna Beletrina

Kino Komuna

Centralna postaja

Mestna knjižnica Kranj

Kinodvor

Cocktail bar À propos

Ministrstvo za kulturo

Klub Cirkus

Cutty Sark

Mladinska knjiga – knjigarna Citypark

Kolosej Maribor

Čajna hiša Cha

TIC Cerklje na Gorenjskem

Lutkovno gledališče Ljubljana

Utrip, bar, bistro, kavarna

TIC Medvode

Mestni muzej

Kavarna Zvezda

Turistični informacijski center Ljubljana

Mestno gledališče ljubljansko

Kavarna Zvezda

Topliška cesta 2, Novo mesto

Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
Slovenska cesta 9 , Ljubljana
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

Linhartova cesta 11, Ljubljana
Cankarjeva cesta 1, Ljubljana

Kolodvorska ulica 13, Ljubljana
Trg Mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana
Loška 13, Maribor

Krekov trg 2, Ljubljana

Gosposka 15 , Ljubljana
Čopova ulica 14, Ljubljana

Metelkova ulica 2, Ljubljana
Plečnikov trg 1, Ljubljana

Erjavčeva cesta 1, Ljubljana
Poljanska 6, Ljubljana

Knafljev prehod 1, Ljubljana
Trubarjeva 23, Ljubljana
Ljubljanska 4, Bled

Knafjlev prehod 2, Ljubljana
Stari trg 30 , Ljubljana
Šmartinska cesta 3, Ljubljana

Šmartinska cesta 152, BTC Hala 12, Ljubljana

Tržaška cesta 128, Ljubljana
Tržnica BTC, Ljubljana
Dunajska cesta 9, Ljubljana

Kajuhova ulica 32a, Ljubljana
Dunajska cesta 5, Ljubljana

Metelkova ulica 8, Ljubljana
Novi trg 3, Ljubljana

Gregorčičeva ulica 1, Kranj

Maistrova ulica 10, Ljubljana

Šmartinska cesta 152g, Ljubljana

Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem
Cesta ob Sori, paviljon 1, Medvode
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana

Kongresni trg 4, Ljubljana

www.napovednik.com
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GALERIJA: Kaj se je dogajalo prejšnji mesec

Slo-Blues
SiTi Teater BTC, Ljubljana
25. 10. 2018

Boštjan Gombač in Janez Dovč
Temnica, Miren – Kostanjevica
7. 12. 2018

Večer Novega z gostom #7
10KA klub smeha, Ljubljana
12. 12. 2018

Boštjan Gombač in
SiTiTemnica, Miren – K
Kontemporalnost razumevanjskega konteksta
City hotel, Ljubljana
17. 12. 2018

Razstava David Byrne
Contra gallery, Ljubljana
29. 11. 2018

Jazz koncert in kulinarika v skriti kraški jami
Temnica, Miren – Kostanjevica
17. 11. 2018

30

20. tradicionalni pohod po nekdanjih trških mejah
Laško
3. 11. 2018

www.napovednik.com

Tekmovanje v sm
M

Magibor 2018
Narodni dom Maribor
10. 11. 2018
Nathalie Du Pasquier, Fair Game
Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana
30. 11. 2018

Nathalie Du Pasquier, Fair Game
Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana
30. 11. 2018

Ga. Božička obišče Deželo Vile Eksene
Center Eksena, Šentjur
1. 12. 2018

n Janez Dovč
Kostanjevica
7. 12. 2018

mučarskih skokih
Mostec, Ljubljana
24. 10. 2018

Prižig prazničnih lučk na božično-novoletni jelki
Selnica ob Dravi
13. 12. 2018

Boštjan Gombač in Janez Dovč
SiTiTemnica, Miren – Kostanjevica
7. 12. 2018

Regijski pokal Cockta
Mostec, Ljubljana
7. 11. 2018

S kajakom v Trst na kavo in še kam.
Trst
11. 11. 2018

Prireditelji! Prispevajte fotografije vaših dogodkov:
www.napovednik.com/galerija

www.napovednik.com
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Generalni pokrovitelj abonmaja Veličastnih 7

Medijska pokroviteljica abonmaja Veličastnih 7

Spletna medijska pokroviteljica plesnih predstav

