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vam želi
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2020
Spoštovane državljanke,
spoštovani državljani,
leto 2019 se je sklenilo. Kot vselej v novo leto vstopamo z upanjem in najboljšimi
željami za prihodnost.

Dovolite mi, da se ob tej priložnosti tudi zahvalim vsem, ki ste doslej državne
praznike počastili z obiskom Predsedniške palače. Bilo vas je blizu 25.000. Z
velikim ponosom in toplino opazujem, kako Predsedniška palača postaja prostor
vseh državljank in državljanov, kjer skupaj, od najmlajših državljančkov do
stoletnikov, praznujemo in se spominjamo pomembnih osebnosti in dogodkov
naše zgodovine.
Sprejmite, prosim, moje najbolj prisrčne želje za leto 2020. Naj vam prinese veliko
novih priložnosti, uspehov in zdravja.

Glasbena predstava za vse čute.
Doživite jo v 2020
www.urskamajdic.si

Iskreno vaš,
Borut Pahor
Predsednik Republike Slovenije
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Naj bo 2020 polno
posebno lepih občutkov
UMA

Foto: Ulla Wolk

Novo leto pa je tudi simbolična priložnost, da se v skrivnostno prihodnost ozremo
skozi modrost preteklosti. Ta nas je veliko naučila, marsikaj nas še bo. Vemo pa, da
se mora vsak izmed nas potruditi po svojih najboljših močeh, da skupno prihodnost
ustvarjamo na temeljih in vrednotah, ki nas povezujejo. Zato spodbujajmo drug
drugega, pomagajmo si, predvsem pa se spoštujmo in si dovolimo prisluhniti drug
drugemu. Pazimo drug na drugega in bodimo prijazni. Navkljub razlikam, ki bodo
venomer del nas, sta medsebojno spoštovanje in pripravljenost na dialog zlata
ključa, ki odpirata vrata v svetlejšo in pravičnejšo prihodnost. Trdno verjamem, da
to zmoremo - navsezadnje smo to že večkrat dokazali.

GLASBA
SiTi za dobro musko:

Avtomobili
Četrtek, 30. januar, ob 20.00
SiTi Teater BTC, Ljubljana

Avtomobili veljajo za eno najbolj plodnih, izvirnih
in prepoznavnih rock skupin na Slovenskem. Na
bogati 35-letni glasbeni poti so nanizali kar osem
avtorskih studijskih albumov, s katerih še danes
presenetljivo sveže in brezčasno zveni zajeten
zalogaj velikih uspešnic, kot so Poletje ljubezni,
Ona nosi uniformu, Skozi leta, V mrzlih dvoranah,
Pot domov, Hvala za pisma, Ljubezen ne stanuje
tu, Enakonočje ... Premierno bo na koncertu
predstavljen nov akustični album, ki je bil jeseni
2018 posnet v živo. Preverjena intimna poslastica
za vse rock poete.

Mike Williams
(Tomorrowland,
#54
Top 100 DJs)
Petek, 7. februar, ob 23.00
Cirkus, Ljubljana
od 8 €

Na prvi nastop v Slovenijo prihaja eden najbolj
vročih mladih didžejev, stalni član prestižne lestvice
Top 100 DJs, mojster, ki trese festivale, kot so
Tomorrowland, Creamfields in Ultra, ter sodelavec
Tiësta, Hardwella, Nickyja Romera, R3haba in
Felixa Jaehna, ki svet osvaja s hiti Lullaby, I'm Not
Sorry, I Want You, Feel Good ...

AKA

18. 1.
2020
www.kinosiska.si
info blagajna: 030 310 110

www.napovednik.com

5

GLASBA
Severa in Gal
Gjurin
Nedelja, 19. januar, ob 19.00
SNG Drama Ljubljana

Severa in Gal Gjurin bosta s posebej prirejenim
akustičnim zvokom pričarala večer liričnosti in
avtorske glasbe. Koncert se bo sprehajal po več
zvočnih pokrajinah. Od minimalizma enega ter
dveh glasov in od intime do bendovskega zvoka
in godalnih aranžmajev. Spremljevalno skupino
sestavljajo izkušeni in mlajši glasbeniki, preﬁnjen
kolektiv, s katerim redno sodelujeta. Gal izdaja nov
album tudi v Kanadi, kjer trenutno deluje, Severa
pa predstavlja novo avtorsko gradivo, zato poleg
poznanih ne bodo umanjkale tudi nove pesmi.
Obeta se čaroben večer glasovnega blagozvočja in
bogate avtorske glasbe.

Midnight Lightnin'
- Tribute to Jimi
Hendrix
(Slo)
Petek, 21. februar, ob 21.00
Jazz Club Ljubljanski grad, Ljubljana
7€

Zlatko Djogič – bobni, vokal; Miha Ribarič – bas;
Julijan Erič – kitara, vokal
Midnight Lightnin' je slovenska psyhadelic bluesrockovska zasedba. Sestavljajo jo trije člani
Prismojenih profesorjev bluesa. Tokrat bodo igrali
skladbe kitarskega velikana Jimija Hendrixa.
Odlični kitarist Julijan Erič je tudi izjemna slovenska
reinkarnacija enega največjih virtuozov na električni
kitari. Obeta se glasbeno poln, čuten in ognjen
večer.

AntiValentinovo
#2
Sreda, 12. februar, in četrtek, 13. februar, ob
20.00
Cvetličarna, Ljubljana

AntiValentinovo #2 - dvodnevni koncertni dogodek,
druženje za urbano napredno mladino in vse odbite
rokerje, pankerje, nostalgike - se vrača v Ljubljano.
Prvi večer vas pričakujejo nepogrešljivi Let 3 in
slovenske legende jazz funky rocka Elevators.
Drugi večer vam bodo popestrili kultni reški pankerji
Paraf in slovenski hard-core pankerji Niet, s katerimi
bo AntiValentinovo popolno. Seveda pa ta četverec
ni vse, kar vam pripravljamo, in obljubimo, da kmalu
razkrijemo še več izvajalcev.
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PETEK ZVEČER
ZVENI DOBRO
LJUBLJANSKI GRAD, SKALNA DVORANA
CENA VSTOPNICE VKLJUČUJE POVRATNO VOŽNJO Z VZPENJAČO
17. 01.

28. 02.

13. 03.

3. 04.

SLO / SOUL, RNB

SLO / IT / JAMAICA SKA

SLO / SRB / JAP / JAZZ

SLO / SWING,
GOSPEL, ROKENROL

CHERRY WINE TRIBUTE TO AMY
WINEHOUSE

THE
AUTHENTICS
SKABAND

KOPAČ /
KOSTADINOVIĆ /
KANAMORI / MODER

ROK
FERENGJA

CELOTEN KLUBSKI PROGRAM SI OGLEJTE NA LJUBLJANSKIGRAD.SI

www.napovednik.com
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GLASBA

BigBand@SiTi: V kraljestvu Buddyja
Richa z Big Bandom RTV Slovenija

Cortex

Godalni kvartet Tetzlaff

Petek, 17. januar, ob 20.00
SiTi Teater BTC, Ljubljana

Petek, 10. januar, ob 20.30
Narodni dom Maribor
8 € - 10 €

Ne zamudite glasbe, ki jo je igral znameniti orkester
kultnega bobnarja Buddyja Richa. Ob tej priložnosti
bo taktirko prevzel Sigi Feigl, svetovno znan dirigent,
poznavalec in zbiratelj bigbandovske glasbe. Obeta
se spektakularen glasbeni užitek.

To smo čakali: Cortex! Čvrsto, naelektreno, vabljivo
godbo akustične četverice, ki deluje na telepatskem
nivoju in se umešča v sam vrh hardbopa in zgodnje
ameriške avantgarde 60-ih. To bo koncert, ki bo
temperaturo dvignil do vrelišča!

Godalni kvartet Tetzlaff združuje štiri v svetu
komorne glasbe uveljavljene inštrumentaliste.
Redki, a vedno znova težko pričakovani nastopi
kvarteta pričajo o poustvarjalni izpopolnjenosti
ansambla, ki se uvršča med vodilne v svetu.

Goran Trajkoski

Valentinov koncert Gibonni

Leonel Morales, klavir

13 €, predprodaja 10 €
Goran Trajkoski je eden utemeljiteljev sodobne
makedonske etnofuzije in v prvi vrsti karizmatični
frontman ter avtor zlitja makedonske tradicionalne
glasbe, pravoslavne glasbe, bizantinske zapuščine
in temnega novega vala.

Gibonni je ime, ki je v svetu glasbe sinonim za
dovršeno kvaliteto in vrhunske glasbene dosežke.
Že dve desetletji uspešno združuje rock, pop in
elemente dalmatinskega etna. Njegove pesmi
slavijo ljubezen, on slavi ljubezen - ali obstaja boljša
izbira za obisk koncerta na dan zaljubljenih?

4. Zimski festival - Hommage à Ludwig van
Beethoven.

Četrtek, 16. januar, ob 20.00
Gala hala, Ljubljana

Petek, 14. februar, ob 20.00
Športna dvorana Medvode

zalagasper

Torek, 14. januar, ob 19.30
Cankarjev dom, Ljubljana
18 €, 24 €

Torek, 4. februar, ob 19.00
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

Oglejte si popoln spored glasbenih
dogodkov na Napovednik.com

27. 2.

www.kinosiska.si
info blagajna: 030 310 110
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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:
NUK

LP bar

10KA

Opera in balet Ljubljana

Opera bar

Cineplexx Celje

Pionirski dom

Pivnica Lajbah

Cineplexx Koper

Prešernovo gledališče Kranj

Pizzeria Piazza

Cineplexx Kranj

Slovenska filharmonija

Pizzerija Foculus

Cineplexx Maribor

Slovenska Kinoteka

Sir Williams Pub

Cineplexx Murska Sobota

Slovenski etnografski muzej

Sputnik, svetovna kavarna

Cineplexx Novo mesto

Slovenski šolski muzej

Škrnic'lj

CUK Kino Šiška

Slovensko mladinsko gledališče

Verbot

Galerija Božidar Jakac

SNG Drama Ljubljana

Informacijske točke

Galerija Jakopič

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani

Avto Moste

Galerija Photon

Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana

Gostinski lokali

Delo – poslovna stavba

Galerija ŠKUC

Cantina Mexicana

Hostel Celica

Kino gledališče Bežigrad

Centralna postaja

Knjigarna Beletrina

Kino Komuna

Cocktail bar À propos

Mestna knjižnica Kranj

Kinodvor

Cutty Sark

Ministrstvo za kulturo

Lutkovno gledališče Ljubljana

Čajna hiša Cha

Mladinska knjiga – knjigarna Citypark

Mestni muzej

Utrip, bar, bistro, kavarna

TIC Cerklje na Gorenjskem

Mestno gledališče ljubljansko

Kavarna Zvezda

TIC Medvode

Narodni muzej Slovenije

Kavarna Zvezda

Turistični informacijski center Ljubljana

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

Stefana Kovaca 43, Murska Sobota
Topliška cesta 2, Novo mesto

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

Stari trg 21, Ljubljana
Linhartova cesta 11, Ljubljana
Cankarjeva cesta 1, Ljubljana
Kolodvorska ulica 13, Ljubljana
Krekov trg 2, Ljubljana

Gosposka 15 , Ljubljana
Čopova ulica 14, Ljubljana

Maistrova ulica 1, Ljubljana

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

Kongresni trg 10, Ljubljana

Miklošičeva cesta 28, Ljubljana
Metelkova ulica 2, Ljubljana
Plečnikov trg 1, Ljubljana

Vilharjeva cesta 11, 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
Kongresni trg 4, Ljubljana

www.napovednik.com

Novi trg 2, Ljubljana
Cankarjeva cesta 12, Ljubljana
Grudnovo Nabrežje 15, Ljubljana
Parmova ulica 51, Ljubljana
Gregorčičeva ulica 3, Ljubljana
Tavčarjeva ulica 8A , 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
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GLEDALIŠČE
Ljubezenske
prevare
Sreda, 15. januar, ob 20.00
Petek, 24. januar, ob 20.00
Kulturni dom, Mengeš
18 € - 22 €

V resničnem življenju ne živijo le romantične
ljubezni. Spoznati pravo je privilegij! A onkraj klasike
in idealov so še druge možnosti. V njih se, podžgane
s silovitostjo človeške domišljije, začnejo tudi intrige
in prevare … bodo tokrat uspele ostati skrite?
Karizmatična zasedba vam obljublja muzikal, kot ga
še nismo videli! Pravi teater! Ob ritmih popularnih
songov se nam bo razkrila poznana zgodba o
obutem mačku, ki pa se bo zasukala čisto po svoje.
Tako kot mnogo ljubezni v realnem svetu. Muzikal
Andreja Rozmana Roze vas bo navdušil!

2020
Petek, 24. januar, ob 19.30 in sobota, 25. januar, ob 20.00, Cankarjev dom, Ljubljana
16 € - 26 €

Če kdo, potem izraelski pisatelj Yuval Noah Harari
zadnjih nekaj let kraljuje na vrhu svetovnih lestvic
najbolje prodajane literature. Pri nas je enako,
prevedeni deli Sapiens – Kratka zgodovina
človeštva in Homo Deus – Kratka zgodovina
prihodnosti sta odlično prodajani ter v knjižnicah
ves čas izposojeni, enako pot ubira njegova zadnja
uspešnica 21 nasvetov za 21. stoletje. Harari je
pisatelj, mislec, filozof, ki sebe misli tako, da misli
svet, ki ga živi. Pri tem je totalen, zaobjeti ga želi
vsega.
Projekt 2020 želi celovito performativno prikazati
izzive skorajšnje prihodnosti. Izhodiščna točka
raziskovanja je leto 2020. V gledališču poznamo
predstave, ki rekonstruirajo pomembne letnice,

kot so 1789, 1848, 1914 ali 1968. V leposlovju
poznamo dela, ki so napovedovala prihodnost,
denimo Orwellov roman 1984. Kubrickov genialni
film 2001: Odiseja v vesolju je zastavil vprašanje, ali
smo kot človeška vrsta zmožni shajati s prekrasnim
sporočilom upanja, obarvanega s humanizmom?
Predstava v režiji Ivice Buljana bo tematizirala
usodo in evolucijo človeka. Hararijeve misli bodo
postale izhodišče za dialoge, monologe, plesne
in glasbene prizore v žanrski obliki znanstvenega
kabareta. Naša ambicija je ustvariti pametno,
zabavno in poučno umetniško delo o evoluciji,
vesolju in našem prostoru v njem, eksistencializmu
in umetni inteligenci.

Poredna
Vivi
Sobota, 25. januar, ob 20.00

Ljudski dom Šentvid, Ljubljana
15 €
Komedija z Laro Jankovič, kot je še niste videli!
Vivian je prostitutka, ki se je za svoj poklic odločila iz
praktičnih razlogov. Lahko bi postala karkoli, vendar
delo najraje opravlja leže in doma. Za dobro plačilo
je vedno pripravljena sodelovati, ima pa svoje
principe. Življenje jemlje z nenasitnim apetitom
in mu vedno znova nazdravlja z viskijem. Vendar
se njen moto 'viski v stiski' z vsakim kozarčkom
bolj maje in potlačena resnica vse glasneje kriči.
Pijana od alkohola in svoje mladostne neuslišane
ljubezni do homoseksualnega moškega se zateče k
terapevtu, kjer na koncu spozna, da sta za ljubezen
vendarle potrebna samo dva.
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2020
Ivica Buljan: Poigravanje z nepredvidljivim

Foto: Tone Stojko

diskurza. Poezija je sposobnost usklajevanja
skupnosti za enotno delovanje. Harari s svojim
delom pomaga najti skupen ritem življenja in
ustvariti občutek solidarnosti med ljudmi. Glede
na klimatske spremembe in izumiranje živalskih
vrst se tudi izumrtje človeške vrste zdi neizogibno.
Zaradi širokega razpona tem, ki jih Harari ponuja
v svojih delih, ga številni citirajo in se sklicujejo na
njegovo delo. Torej, če želimo, kar je pravzaprav
nujno, biti vključeni v poskus razumevanja sveta,
je spremljanje njegovega dela izredno koristno.
Harari nas opozarja na tri največje globalne
nevarnosti: prva so klimatske spremembe, druga
nevarnost spopada z jedrskim orožjem oziroma z
orožjem za masovno uničenje in tretja je tehnološka
agresivnost.

Kaj vas kot gledališkega ustvarjalca pri pisatelju
Yuvalu Noahu Harariju najbolj prepriča?
Hararijeva besedila so globalna senzacija. Njegovo
slavo so pomagali širiti Bill Gates, Mark Zuckerberg,
Barack Obama, tudi Damien Hirst. Nekateri ga imajo
za najpomembnejšega misleca današnjega časa,
drugi mu zamerijo, da njegov na fikciji utemeljeni
koncept zgodovine in prihodnosti človeštva odpira
prostor terorju liberalne demokracije. »Umetnost ni
kaos,« trdita filozofa Gilles Deleuze in Pierre-Félix
Guattari, ampak »kompozicija kaosa, porojena z
vizijo«. Mene gledališče zanima kot medij izmenjave
informacij in stališč med umetniki in publiko.
Sapiensi živimo v dvojni resničnosti, objektivni in
namišljeni, sposobnost mišljenja pa nas je naredila
enkratne. V uprizoritvi bom razpravljal o nastanku
človeške vrste, vere, naroda, tudi o univerzalnih
načelih, liberalizmu, komunizmu in – Googlu. Harari
meni, da je vse od neolitika moč človeške vrste v
sposobnosti odkritja, rečeno v jugoslovanskem
ključu, federativnih ali poenotenih fikcij. Njegova
»odkritja« danes, sredi vsesplošne krize in strahu
pred napovedano apokaliptično prihodnostjo in
nevarnostjo novih tehnologij, delujejo kot zdravilo.

Poglejte samo njegovo biografijo: Yuval Noah
Harari se je rodil leta 1976 v Hajfi, je profesor
svetovne zgodovine na univerzi v Jeruzalemu.
Homoseksualec, ki se je specializiral za zgodovino
vojaških tehnologij, budist, ki meditira dve uri na
dan. V predstavo bomo vključili Oceana Vuonga,
vietnamskega emigranta, ki je otroštvo preživel v
filipinskem taborišču, dislektika, ki je bil pri enajstih
letih edini pismeni član v svoji družini. Danes
velja za najvznemirljivejši glas ameriške poezije.
Njegova težka begunska pot okrog sveta, z materjo
kozmetičarko, in njegov vstop v nov jezik, v katerem
je danes nenadkriljiv mojster, ilustrirata Hararijevo
idejo o razvojni poti človeka.
Projekt 2020 temelji na Hararijevih treh najbolj
znanih in tudi pri nas prevedenih knjigah. Katere
teme, ki jih avtor v njih obdeluje, so vas najbolj
intrigirale in s katerimi se nameravate gledališko
ukvarjati?
Harari v intervjujih izpostavlja vlogo meditacije pri
ohranjanju človekove mentalne higiene in gradnji
novega sveta. Prepričan sem, da so njegova dela
nekakšna oblika poezije znotraj znanstvenega

www.napovednik.com

Iz tega verjetno izhaja tudi sama gledališka
forma. Kaj lahko gledalci pričakujemo, sploh ob
vrhunski igralski ekipi ansamblov SNG Drama
Ljubljana in MGL?
V Cankarjevem domu 25. januarja pripravljamo
premiero predstave, ki nastaja po motivih vseh treh
Hararijevih knjig, poleg Sapiensa sta tu še Homo
deus: Kratka zgodovina prihodnosti in 21 nasvetov
za 21. stoletje.
Predstavo 2020 smo zvrstno opredelili kot
znanstveni kabaret. Slišati je paradoksalno, kako
največji prireditveni prostor spremeniti v prizorišče
vznemirljivega kabareta za strastno debatiranje,
petje in ples. Z igralsko ekipo, z nekaterimi
sodelujem že precej let, bom poskušal ustvariti
predstavo, v kateri bomo same sebe in gledalce
popeljali skozi ključne teme, ki nas danes obsedajo.
Tudi Ridley Scott, avtor Osmega potnika,
Iztrebljevalca, Thelme in Louise, Gladiatorja, je
odkupil avtorske pravice za knjigo Sapiens: Kratka
zgodovina človeštva Yuvala Noaha Hararija, po
kateri bo posnel svoj novi film.
V Cankarjevem domu ste že ustvarjali, a nikoli
v Gallusovi dvorani. Kakšen izziv je to za vas?
Režiral sem v Dvorani Duše Počkaj in v Štihovi
dvorani, v Linhartovi moje predstave gostujejo
že dvajset let. Tudi vabila za režijo v Gallusovi
dvorani sem prejemal, a sem očitno moral ustvariti
tri predstave v veliki dvorani HNK Zagreb, da se
počutim dovolj zrelega in željnega srečanja s tako
številnim občinstvom.

2020

Predpremiera: petek, 24. januar, ob 19.30
Premiera: sobota, 25. januar, ob 20.00
Cankarjev dom, Ljubljana
www.cd-cc.si
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GLEDALIŠČE
Daniil
Harms: Umetnost je omara
Sreda, 15. januar, in četrtek, 16. januar, ob 20.00, Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana
Prevod: Drago Bajt
Režija in izbor besedil: Ivan Peternelj
Igrajo: Daša Doberšek, Janja Majzelj, Blaž Šef,
Matija Vastl
Na harmoniju: Polona Janežič
Koprodukcija: Društvo za umetnost AVGUS in
Slovensko mladinsko gledališče

Uprizoritev izhaja iz nepredvidljivega Harmsovega
sveta, ki nas nagovarja v poetičnem jeziku na meji
med tragičnim in komičnim. Potaplja se v poezijo, ki
je hkrati otroška igra in igra domišljije v vrtoglavem
svetu sanjskih podob in nadrealnih prizorov, oblitih z
nenavadno bivanjsko žalostjo.
Danes se vse bolj zdi, da je temelj sveta absurd. In

Harms je eden prvih absurdistov.
»Kako poetična in čista je uprizoritev, ki bi zlahka
zdrknila v tragedijo. (… Pristna gledališka zabava)
se razteza med užitkom, ki ni lahkoten, vendar
ob razbiranju pomenov skozi čutno prisotnost
igralcev do gledalca ali gledalke prihaja razumsko
neobremenjen, in tesnobno ujetostjo v prostor
gledališkega skladišča, ki ustvarja vtis zatočišča
pred zunanjim svetom, kjer se uprizoritev spet
srečuje s Harmsom (…).«
(Petra Tanko, Radio Slovenija)

Realisti
Sobota, 15. februar, ob 20.00
SiTi Teater BTC, Ljubljana

Resničnostni šovi so naenkrat bolj resnični od novic.
Tretji svet mučita ekologija in ekonomija, nas pa,
koliko zdrži baterija. Treniramo pohlevnost. Hodimo
v službe, ki jih ni. Samo še smrt in krediti so za
nedoločen čas. Kam naj se normalen človek zateče
drugam kot v teater?
Po razprodanih decembrskih uprizoritvah se v SiTi
Teater vrača velika zmagovalka Dnevov komedije
2019, avtorja Jureta Karasa in režiserke Tijane
Zinajič. Nasmejte se, preden bo prepozno!

enoosebna
gledališka
igra

Dramaturgija

MARINKA POŠTRAK

Kostumografija

Režija

ALEN
JELEN

Lektura

BARBARA ROGELJ
Oblikovalec luči

IGOR BERGINC

BELINDA RADULOVIĆ

Oblikovalec maske

Glasbeni izbor

MATEJ PAJNTAR

DARJA HLAVKA GODINA
Igra
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Rok Vilčnik rokgre
Večja
od vseh
Premiera februarja
Prešernovo gledališče Kranj

Enoosebna gledališka igra
Pika, nekoč Nogavička Vesna Slapar
Večja od vseh je monodrama, katere protagonistka
je Pikapolonica Zmagoslava Marjetica Nogavička –
torej Pika Nogavička. Ta je za razliko od legendarne
otroške junakinje Astrid Lindgren 'zrasla'. Prav
odraščanje je osrednja tema drame, vključno
z otroškimi sanjami, razočaranji, s telesnimi
spremembami in socialnimi obveznostmi.

Napovedujemo 50. ponovitev

Foto: Nada Žgank

Foto: Nada Žgank

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Kahlil Gibran
Prerok
24. in 25. januar, ob 20.00

Ferdinand von Schirach
Teror
Ponedeljek, 13. januar, ob 19.30

Stolp Škrlovec

Ali je bolje sestreliti letalo s 164 potniki, da se izognemo smrti 70.000 ljudi na
nogometnem stadionu? Ali bi pilot strmoglavil letalo, tudi če bi bila na krovu njegova
družina? Dilema, kako se odločati v skrajnih primerih terorističnih dejanj, bo brez
dvoma prikovala na sedeže tudi gledalce 50. ponovitve te vznemirljive predstave.

Gibranov Prerok sodi med tiste literarne mojstrovine, ki so tako univerzalne, da
jih prebirajo ljudje vseh celin in vseh generacij.

Neda R. Bric
Dr.
Prešeren
7., 8. in 30. januar, ob 19.30

Foto: Nada Žgank

Uprizoritev Dr. Prešeren v avtorstvu in režiji Nede R.
Bric je mnogoplastno besedilo, ki se dogaja na težko
določljivi meji med resničnim in fikcijskim. Dramsko
pripoved sestavlja pet delov, vodijo pa jo ženske iz
Prešernovega življenja. V hkratnosti časov, krajev
in dogodkov, predstavljenih iz več zornih kotov, se
gradi pripoved pesnikovega življenja, ki se poskuša
izmuzniti iz polja naših predsodkov. Protagonistke
Ernestina Jelovšek, pesnikovi sestri Katra in Lenka,
Ana Jelovšek in Julija Primic se vzpostavljajo
glede na svoj odnos do pesnika in ga predstavijo
v drugačni luči, kot ga danes vidi splošno mnenje.
Njihova stališča se dopolnujejo, si nasprotujejo
in oblikujejo celoto pesnika in družbe. Uprizoritev
prinaša osvežen pogled na Franceta Prešerna, ki
se oddaljuje od ustaljenega pogleda nanj.

www.napovednik.com

Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj
www.pgk.si
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GLEDALIŠČE
Muzikal Simply
The Best
Tina
Turner
Sreda, 5. februar, ob 20.00
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
od 34 €

Letos je zagotovo leto obletnic ene največjih rock
legend vseh časov, Tine Turner: 35 let od izida
albuma Private Dancer, nagrajenega s štirimi
grammyji, 30 let od izdaje uspešnice Simply The
Best, 10 let od njene zadnje turneje in 80 častitljivih
let njenega življenja. Tako v sklopu velike evropske
turneje tudi v Slovenijo prihaja dolgo pričakovani
muzikal, ki žanje velike uspehe. Predstava vas
bo popeljala skozi življenje Tine Turner, od njenih
začetkov pa vse do njene vrnitve in vrhuncev.

Stand up
komedija

Četrtek, 16. januar, ob 20.00 - Best of EX YU
stand up, Festivalna dvorana, Ljubljana. Večer z
najboljšimi komiki z območja bivše Jugoslavije.
Komiki bodo nastopili v slovenskem, hrvaškem
in srbskem jeziku, nekateri pa v svoji verziji
srbohrvaščine. Nastopajo: Matjaž Javšnik (SLO),
Igor Drljo (BIH), Nikola Todoroski (MK) in Tin Sedlar
(CRO).
Petek, 14. februar, ob 20.00 - Valentinov stand up,
Festivalna dvorana, Ljubljana. Naj bo valentinovo
letos drugačno! Namesto rože in čokoladice svoji
ljubljeni osebi podarite večer smeha z najboljšimi
komiki. Nastopajo: Nejc Šmit, Janez Usenik, Marko
Dejanović, Nenad Šilja Stefanovski in Nejc Petek.
Vstopnice: standupsi.com, Petrol, Pošta, Eventim.
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Pepelka
Sobota, 22. februar, ob 18.00
SNG Maribor

Avtor: Sergej Prokofjev
Naslov izvirnika: Cendrillon
Koreograf: Jean-Christophe Maillot
Večna ljubezenska zgodba o Pepelki in njenem
princu, odeta v pravljični baletni spektakel.
Če bi Prokofjevovo ustvarjanje glasbene podlage
baleta Pepelka na libreto Nikolaja Volkova v času
druge svetovne vojne lahko razumeli kot svojevrstni
beg iz realnosti, pa je glasbena podoba baleta
daleč od neproblematične »sladkobnosti« in plehke
sentimentalnosti. Iskanje dramaturško učinkovitih
plesnih preobratov, pogojenih z napetim lokom
glasbene dramaturgije, je Prokofjeva vodilo v tesno
prepletanje sodobnih prvin z že »preverjenimi«
simetričnimi formami.

Predstava za vsako priložnost

Gospa z morja

Naj praznujete rojstni dan, obletnico, 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 z Ladom Bizovičarjem.

Pri pečini leži napol mrtva morska deklica. Zašla
je z morja v fjord in ne najde več ven. Zdaj leži v
napol slani, napol sladki vodi in umira. Takšna
je notranja podoba ženske, ki živi razpeta med
predvidljivo rutino družinskega življenja in svojimi
neuresničenimi ideali ...

19. januar, ob 19.00 in 28. januar, ob 20.00
- 100. uprizoritev
SiTi Teater BTC, Ljubljana

Sobota, 18. januar, ob 19.30
SNG Drama Ljubljana

Impro Show #3
Novoletne zaobljube 2020
Petek, 31. januar, ob 20.00
10KA klub smeha, Ljubljana
7 €, predprodaja 5 €

Oglejte si popoln spored gledaliških
dogodkov na Napovednik.com

10. 1.
in 11.1
SEDAJ SEM ... NESKONČNOST

www.kinosiska.si
info blagajna: 030 310 110

predstava (koreografsko delo)
www.napovednik.com
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RAZSTAVE
Razsvetljeno
naravoslovje:
Scopoli
in Zois
15. november 2019 – 18. junij 2020

Foto: Matija Križnar

Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana
Razstava je posvečena 200. obletnici smrti Žige
Zoisa in 250. obletnici izida prvih znanstvenih del
o naravi Slovenije naravoslovca Giovannija Antonia
Scopolija. Obletnici odpirata kulturno-zgodovinski
pomen Slovenije in njene biotske pestrosti v luči
svetovne naravne dediščine ter njeno ohranjanje
danes.
Več o razstavi na: www.pms-lj.si/si/razstave/
obcasne-razstave/razsvetljeno-naravoslovjescopoli-in-zois.

Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC

Iz zbirke nagrajencev bienala:
premene
v kanonu
7. november 2019 – 8. marec 2020, Mednarodni grafični likovni center – MGLC, Ljubljana
Na
predstavljanje
zgodovine
ljubljanskega
grafičnega bienala vplivajo tudi zgodbe, ki jih
pišejo nagrajenci te razstave. Izbor, ki so ga
pred odprtjem bienala opravili žirantje, ugledni in
vplivni strokovnjaki z vsega sveta, je bil vsakokrat
pričakovan z nestrpnostjo. Odločitve so dogodku
dajale pridih ustvarjalne tekmovalnosti in so
sprožale razprave v domači in tuji javnosti. Nekaj
nagrajencev mednarodne žirije pa se je po zaprtju
bienala z velikimi črkami zapisalo v zgodovino
bienala in s tem svetovne grafike.
Razstavo sestavlja izbor tistih del nagrajencev,
ki smo jih za zbirko MGLC z odkupi in donacijami
pridobili v zadnjem obdobju ali pa do sedaj niso

bila posebno izpostavljena. Pred nami je kolaž
umetnostnih govoric od začetka grafičnega bienala
leta 1955 do danes in izkazuje tehtanje žirije med
potrebo po utrjevanju že uveljavljenih smeri in
odkrivanjem novega, neznanega. Spremembe
formata grafičnega bienala po letu 2001 so vplivale
na pomen in fizično razsežnost nagrajenih del, s
tem pa tudi na zbiralno politiko MGLC. Obenem
želimo z razstavo izpostaviti izzive, s katerimi smo
se in se še bomo spoprijemali ob dopolnjevanju
zbirke nagrajencev.
Avtorji razstave so: Nevenka Šivavec, Breda
Škrjanec in Gregor Dražil.

Ko
zapoje kovina
Tisočletja metalurgije na Slovenskem
10. december 2019 – 3. maj 2020
Narodni muzej Slovenije, Ljubljana

Pridobivanje in obdelovanje kovin ima v slovenskem
prostoru zelo razgibano zgodovino. Korenine
tega bogatega izročila segajo v čas koliščarjev
na Ljubljanskem barju, metalurške dejavnosti pa
so sčasoma prerasle v eno najpomembnejših
gospodarskih panog na Slovenskem.
Narodni muzej Slovenije in Oddelek za materiale
in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete UL
z izjemnim razstavnim projektom opozarjata na
bogato tehniško dediščino in tudi vrhunsko znanje,
zbrano pod okriljem Univerze v Ljubljani, kjer se je
metalurgija uveljavila kot ena najstarejših študijskih
smeri.
Več na: www.nms.si.
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Razstava Knjiga.
Znanje.
Razum.
14. november 2019 – do 30. avgust 2020
Mestni muzej Ljubljana
6 €, 4 €, družinska 14 €

26. bienale oblikovanja v Ljubljani
BIO 26| Skupno znanje

Plečnikovi neuresničeni projekti
za Ljubljano

14. november 2019 – 9. februar 2020
MAO in šest partnerskih institucij po
Ljubljani

Razstava nam bo razkrila, kakšno bi bilo mesto, če
bi Plečnik lahko uresničil svoje vizije za štiri velike
ljubljanske projekte.

V tem domu luč prosvete sije!

21. november 2019 – 30. junij 2020
Slovenski šolski muzej, Ljubljana
vstop prost
Ob 100-letnici organizirane skrbi za izobrazbo slepih
otrok smo pripravili razstavo, ki s pomočjo redkih
tiflopedagoških predmetov, fotografij in dokumentov
priča o iznajdljivosti in predanem delu s slepimi in
slabovidnimi otroki v okviru prve ustanove za slepe.

Foto: Jiri Bezlaj

Bienale, ki ga kurirata avstrijski kustos in kulturni
producent Thomas Geisler ter pomočnica kustosa
Aline Lara Rezende, želi informacijski kaos
spremeniti v ustvarjalne zbirke znanja.

18. oktober 2019 – 26. januar 2020
Plečnikova hiša, Ljubljana
Muzej in galerije mesta Ljubljane
4 €, 2,50 €

Foto: Arhiv Republike Slovenije

Foto: Klemen Ilovar

Foto: Nejc Bernik, ZRC SAZU,
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta
Steleta, 2019

Velika letna razstava dosežkov novega veka, na
ogled je od novembra 2019, obravnava kulturne
in duhovne vrhunce v Ljubljani – mestu, ki je takrat
začelo postajati središče Slovencev. Obravnavali
bomo čas družbenih in socialnih sprememb med
letoma 1500 in 1800. Obdobje treh stoletij je
prineslo tiskanje prvih slovenskih knjig, razmah
šolanja v jezuitskem kolegiju, spremenjeno vlogo
moškega, začetke ženskega šolanja v uršulinskem
samostanu in razsvetljensko gibanje v krožku
barona Žige Zoisa.

Javno vodstvo po razstavi
Kamen z Jiřijem Bezlajem
Četrtek, 16. januar, ob 17.00
Mestna galerija Ljubljana
vstop prost

Jiři Bezlaj je v 50-ih letih delovanja ustvaril številne
kiparske serije in cikle, s katerimi je prepoznavno
zaznamoval slovensko sodobno kiparstvo. Bezlaj je
pretežno ustvarjalec v kamnu.

Odprtje razstave Milene Gregorčič
Četrtek, 16. januar, ob 19.00
Galerija Velenje
vstop prost

Slikarka, grafičarka in oblikovalka Milena Gregorčič
sledi modernističnemu jeziku, v katerem se vrača k
notranji naravi in abstrahiranju. Odprta pa še vedno
ostajajo pomembna vprašanja, ki se porajajo ob
razmišljanju o aktualnosti slikarstva.

www.napovednik.com

Elisa Giardina Papa:
Čiščenje čustvenih podatkov

15. januar – 7. februar
Otvoritev: sreda, 15. januar, ob 22.00
Aksioma - Projektni prostor, Ljubljana
Oglejte si popoln spored razstav na
Napovednik.com
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PRIREDITVE
Bobri, 12. ljubljanski festival
kulturno-umetnostne
vzgoje
18. januar - 8. februar, Slovensko mladinsko gledališče in druga prizorišča, Ljubljana
Igrajo: Rok Matek, Luka Cimprič, Anja Drnovšek,
Ivan Rupnik, Maruša Oblak, Ivan Godnič, Jure
Ivanušič, Uroš Maček, Vasko Atanasovski, Žiga
Golob, Marjan Stanić
Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče in
Gledališče Koper
Za otroke od 7. leta starosti
Od 18. januarja do 8. februarja bo v Ljubljani znova
potekal festival Bobri, ki bo posvečen prepletu
umetnosti, znanosti in tehnologije. Prevzem
brezplačnih vstopnic bo v soboto, 11. januarja, od
11. do 16. ure v Festivalni dvorani na Vilharjevi 11.

Festival bo otvorila predstava Obuti maček, ki je
nastala pod režirsko taktirko Vita Tauferja in po
besedilu Andreja Rozmana Roze, ki se je oprl na
znano pravljico, jo razširil, zrimal in posodobil v
»družinski mijauzikl«, ki ima v svoji večplastnosti
ponuditi vsakomur nekaj: pravljičnost otrokom,
duhovite besedne domislice in družbenokritične
osti odraslim, veselje do življenja, raznoliko glasbo
Nane Forte in Jureta Ivanušiča ter čar gledališča pa
vsem skupaj. Na sporedu v soboto, 18. januarja, ob
17.00 v Slovenskem mladinskem gledališču.
Prirediteljica festivala: Mestna občina Ljubljana;
izvršni producent: Slovensko mladinsko gledališče.

Prireditve
Mestne knjižnice Ljubljana
7. januar – 30. januar, Mestna knjižnica Ljubljana
Izpostavljeni dogodki Mestne knjižnice Ljubljana:
Bušijevi in ostali pravljični svetovi – Mojca Fo:
7. januar, ob 18.00, Knjižnica Prežihov Voranc
Predstavitev gradiv portala Središč za
samostojno učenje: 9. januar, ob 11.00, Knjižnica
Otona Župančiča, računalniška učilnica
Delavnica peke ajdovega fermentiranega kruha
z drožmi – Suzana Kranjec: 9. in 16. januar, ob
19.30, Knjižnica Škofljica
Nova frekvenca, glasbeni pogovor v živo – Nikola
Matošić: 20. januar, ob 19.30, Knjižnica Otona
Župančiča, mediateka
Okupirana Ljubljana, mesto ob meji – dr.
Bojan Balkovec: 21. januar, ob 18.00, Slovanska
knjižnica, dvorana
Uspavanke: najmočnejša vez med materjo in

otrokom – Katarina Juvančič: 22. januar, ob 10.00,
Knjižnica Bežigrad, dvorana
Pravljični večer za odrasle: 22. januar, ob 19.00,
Knjižnica Prežihov Voranc
Literatura in popularna kultura – Boštjan Gorenc
in Sara Špelec: 23. januar, ob 18.00, Trubarjeva
hiša literature
Vprašaj goro – Joža Mihelič: 27. januar, ob 18.00,
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Šakali v Evropi: od kod so prišli in kaj nam
prinašajo? – dr. Miha Krofel: 30. januar, ob 18.00,
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Fotografski natečaj: Mestna knjižnica Ljubljana
organizira fotografski natečaj n a temo »Ples«.
Natečaj se zaključi 2. marca.
Več na: www.mklj.si/aktualno.

Izleti v hribe
–12. za
samske
januar in 9. februar

Dogodki za Samske, Ljubljana
Aktivno, zabavno, varno, spoznavno – v čudoviti
naravi! Z največjim veseljem vam sporočamo, da
bomo tudi januarja in februarja hodili v hribe, in to
v odlični družbi. Pa ne samo to. V hribe bomo hodili
skozi celo leto – vsak mesec. Izbrane destinacije
so vedno različne in vedno s kočo na vrhu, kjer
kaj dobrega pojemo, predvsem pa se poveselimo.
Izbrane poti so varne, brez klinov, primerne za
povprečne rekreativce. Z nami bo spremljevalec –
izkušen pohodnik, ki ima za sabo že več kot 1.000
prehojenih slovenskih in tujih gora. Vtisi naših
udeležencev so res hudo dobri!
Več na: www.DogodkiZaSamske.si.
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Obeležitev državnih praznikov
v Predsedniški palači s predsednikom
republike
Borutom Pahorjem
Predsedniška palača, Ljubljana
V Predsedniški palači ob državnih praznikih
poteka dan odprtih vrat. Krajši uvodni slovesnosti
v Kristalni dvorani sledi voden ogled delovnih in
protokolarnih prostorov predsednika republike, v
počastitev državnega praznika pa je pred palačo
postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.
Predsedniško palačo lahko obiščete 8. februarja
na Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Več
informacij o posameznih terminih bo objavljenih
nekaj dni prej na spletni strani www.predsednik.si.

pobudo predsednika Pahorja potekajo od leta 2013,
so postali priljubljen način praznovanja in počastitve
državnih praznikov za vse generacije. Od tedaj
je Predsedniško palačo obiskalo blizu 25.000
(petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi
iz tujine.

Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače, ki na

Poročni sejem
Maribor
8. februar – 9. februar, 11.00-18.00
Hotel City, Maribor
vstop prost

Že 5. leto zapored bo v Mariboru potekal poročni
sejem, ki je v prvi vrsti namenjen predstavitvi
najboljših poročnih ponudnikov iz Štajerske,
Koroške, Prekmurja, Posavja in širše. Gre za
največji poročni sejem v tem delu Slovenije, ki je
postal že tradicionalen in vsekakor vreden vašega
obiska.
Posebnost sejma je velika razprodaja poročnih
oblek, pri čemer poročni saloni ponudijo svoje
modele iz preteklih sezon po simboličnih cenah
(cene poročnih oblek za nakup se gibljejo od 69
evrov naprej).

Plesni tečaj za vse
brez
soplesalca
Januar, februar

Ljubljana, Koper, Maribor, Celje, Novo mesto
89 € (popust za uporabnike ona-on.com!)
Se želiš naučiti plesati z ekipo strokovno
usposobljenih plesnih učiteljev z dolgoletnimi
izkušnjami, ob tem pa spoznati nove ljudi? Pridruži
se nam na plesnem tečaju za samske, kjer se boš
v sproščenem vzdušju naučil/a svojih prvih plesnih
korakov ali nadgradil/a svoje znanje.
Več na: www.ona-on.com.

www.napovednik.com
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PRIREDITVE
Hitri zmenki
in Zmenki z
ujemanjem
z Dogodki za Samske

Januar, februar, Dogodki za Samske,
Ljubljana
Zabava. Simpatično spoznavanje. Pogostitev.
Diskretnost. In vesela razigranost!
Hitri zmenki so naj spoznavni dogodek na svetu.
Točno tega dogodka bi se morali samski udeležiti
vsaj 1-krat v življenju! Dame sedijo, moški pa se na
7 minut presedejo k drugi sogovornici.
Zmenki z ujemanjem pa pomenijo zmenek z
ujemajočo osebo glede na starost, izobrazbo,
izgled, vrednote, hobije in življenjski stil.
Več na: www.DogodkiZaSamske.si.

Potopisni ponedeljki:
Transsibirska železnica

Ponedeljek, 13. januar, ob 19.00
Hostel Celica, Ljubljana
vstop prost
Popotovanje očeta in sina z znamenito transsibirsko
železnico. Zanimivi sopotniki, obisk tekme
svetovnega prvenstva v nogometu, odkrivanje lepot
prostrane Sibirije in presenetljiva Kitajska.
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Ledena trofeja 2020

Avtomatiziraj vse živo!

Ledena trofeja bo zabaven športni dan za ljubitelje
rekreativnega drsanja in hokeja na prostem.
Osrednji dogodek bo istoimenski turnir hokejskih
trojk, ki bo letos dobil še širše, mednarodne
dimenzije. Pester program tudi za otroke in družine.

Simpozij želi raziskati protislovje, ki je implicitno
prisotno v naraščajoči avtomatizaciji dela: ali ta
proces, ki bi domnevno moral odpreti novo dobo
prostega časa, nedela in UTD, ljudi spreminja v
programske agente, nevidne sužnje strojev?

Sobota, 25. januar, 7.30-16.00
Jezero Jasna, Kranjska Gora
vstop prost

www.napovednik.com

14.januar – 15. januar, 17.00-20.00
Moderna galerija, Ljubljana
vstop prost

Foto: dokumentacija/MGML

Pust na Igu

Moški v čipkah in visokih petah

V pustni povorki že kar nekaj let sodeluje blizu 1.000
domačih in gostujočih mask. Poleg karnevala bo
tudi bogat spremljevalni program, ki se bo pričel ob
11. uri z otroškim programom in poslikavo obraza.
Po zaključku povorke pa še nastop ansambla.

Ob razstavi Knjiga. Znanje. Razum. se nam
pridružite na brezplačnem predavanju Dr. Irene
Žmuc, avtorice razstave. Spremembe oblačilne
kulture v 17. stoletju so, zlasti pri moških, nakazovale
velike družbene spremembe.

7. Salon penečih vin Ljubljana

Uradni trening z lipicanci

Pohod treh kraljev

Nazdravimo z mehurčki na valentinovo! Na
Salonu penečih vin Ljubljana se bo predstavilo
preko 40 vinarjev; del salona je namenjen tudi
ponudbi izbrane kulinarike. Sestavni del salona
so tudi 'najavni' dogodki ter delavnice in vodene
degustacije.

Spoznajte bodoče zvezde predstav v Lipici! Doživite
gracioznost in igrivost belih lipicancev v dragocenih
trenutkih šolanja, ko se spletajo intimne vezi
zaupanja med njimi in njihovimi jahači. Obenem se
lahko sprehodite po kobilarni v družbi prijaznega
vodnika.

Vabljeni na razgibano pohodno pot po Filovcih in
okolici.

Sobota, 22. februar, ob 14.00
Po ulicah Banija, Govekarjeva cesta, Ig
vstop prost

Petek, 14. februar
Hotel Slon, Ljubljana

Torek, 14. januar, ob 18.00
Mestni muzej Ljubljana
vstop prost

Sobota, 18. januar, ob 11.00
Kobilarna Lipica

Sejmi Okusov za vse okuse

29. januar – 1. februar
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Rezervirajte si 4 dni in se pridružite slavljenju
trendov in tehnoloških inovacij v gastronomiji. Sejmi
zagotavljajo nenadomestljiv prostor strokovne
družabnosti – več kot 500 razstavljavcev z bogatim
programom pričakuje več kot 20.000 obiskovalcev.

Nedelja, 5. januar, ob 10.00
Vaški dom, Filovci

Oglejte si popoln spored dogodkov 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

21

IZOBRAŽEVANJA
Tanergija®
pilates vadba
Januar, februar

Tanergija, Dunajska cesta 190, Ljubljana
Tanergija® pilates vadba na Dunajski cesti 190 v
Ljubljani ponuja uvajalne tečaje za začetnike, vadbe
za poznavalce z različnimi pilates pripomočki,
prilagojeno pilates vadbo za nosečnice, ustrezno
prilagojeno vadbo za mamice po porodu ter vadbo
za starejše. V Kosezah, Šiški, Zupančičevi jami in
Sostrem pa nudimo vadbo za poznavalce.
Novo: za mamice po porodu je novembra izšla
knjiga Ustrezna vadba po porodu.

Spomladanski
tečaji
francoščine
10. februar – 5. junij
Vpisi do 6. februarja 2020!
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 popoln začetnik ali aktiven
govorec, vam nudimo vrsto tečajev za vse starosti,
prilagojenih vašim potrebam. Pridružite se nam na
Francoskem inštitutu, kjer boste srečali francoski
jezik in kulturo iz prve roke.

RDEČA JE KOT POTONIKA!
Tako Francozi rečejo DO KONCA JE ZARDELA.

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

Akademija
projektnega
managementa
Izobraževanja potekajo celo leto
Agencija POTI , Stegne 7, Ljubljana

Akademija projektnega managementa zajema
celoten proces projektnega dela od ideje do
zagotavljanja finančnih in poslovnih učinkov izvedbe
projekta. V Akademiji je zbranih deset odličnih
praktičnih delavnic, z vrhunskimi predavatelji,
strokovnjaki iz prakse. Na podlagi vaših potreb in
predhodnega znanja si izobraževalni paket - niz več
praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!
Več na: www.agencija-poti.si.
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ThetaHealing seminar:
Koplji globlje – Dig Deeper

Izdelava naravnih krem – začetna

Tečaj: Svet simbolov

Delo na prepričanjih, imenovano »kopanje«, je eno
od osnovnih orodij pri Theta zdravljenju. Čeprav
se tehnika dela uči na začetnem in nadaljevalnem
DNK-seminarju, imajo mnogi praktiki blokade, ki
jim preprečujejo, da bi bili maksimalno učinkoviti.
Kopanje je veščina, ki mora biti natrenirana, da bi
jo lahko najbolje uporabljali. Na seminarju prejmete
priročnik Vianne in certifikat.
Več na: 040 451 799.

Koliko krem si že kupila in ti tičijo v kopalniški
omarici, ker ti ne ustrezajo? Nauči se izdelati kremo,
prilagojeno svojim željam. Končno krema, ki ti bo
pisana na kožo.
Pridruži se nam na delavnici izdelave emulzij, ki jih
bomo prilagodile svojemu tipu kože, trenutnemu
stanju in morebitnim težavam. Ta delavnica je
odlična podlaga za ostale, na katerih še nadgradiš
svoje znanje.
Več na: www.naravni-koticek.si.

Življenje vsakega človeka je polno simbolov.
Spremljajo nas v budnem stanju in v snu, v
komunikaciji z drugimi ljudmi, ko se poskušamo
izraziti, izreči neizrekljivo, razložiti nepojasnljivo.
Od kod izvirata pomembnost in moč simbolov? Kaj
številne filozofe, psihologe, antropologe, etnologe,
umetnike in druge žene, da jim posvečajo toliko
pozornosti? Na tečaju bomo odgovorili na ta in
številna druga vprašanja.

Muzeokurz

Sklop delavnic - Stik s telesom

Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije vas
v sodelovanju s slovensko najstarejšo in osrednjo
muzejsko institucijo, Narodnim muzejem Slovenije,
vabi na izobraževanje – Muzeokurz. Namenjeno je
turističnim vodnikom in drugim turističnim delavcem
ter vsem, ki jih ta tematika zanima. Ta nova znanja
jim bodo pomagala pri vsakdanjem delu z gosti, ki
prihajajo v Slovenijo (tudi) zaradi bogate kulturne
dediščine in raznovrstnih kulturnih dogodkov.
Prijave: klubvodniki@gmail.com.

Delavnica vas bo s tehnikami igralne terapije
popeljala v svet telesnih senzacij in občutij. Z osebno
izkušnjo boste spoznali, kaj pomeni biti pozoren na
svoje telo in kaj nam telo preko celega dne sporoča.
Telo ne laže, pove nam, kdaj je vsega dovolj. Na
tak način nas poskuša usmeriti k spremembi v naših
življenjih. Bodimo pozorni nanj, da lahko uvedemo
spremembo, preden telo zboli oziroma preden pride
do popolne telesne izčrpnosti.
Prijave: tukajsem.zate@gmail.com.

8. februar – 9. februar, 9.00-17.00
Savska cesta 3 a, Ljubljana
280 €

15. januar – 16 januar, 9.00-16.00
Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
96 €, 63 €

Torek, 11. februar, 17.00-21.00
Brnčičeva 21, Ljubljana
65 €

Torek, 11. februar, 18.30-20.00
Psihoterapija Taša, Mirka Pirca 4 Sežana
30 € (na srečanje)

www.napovednik.com

Petek, 24. in 31. januar ter 7. februar,
18.00-21.00
Kulturno društvo Nova Akropola, Ljubljana
40 € za celoten sklop predavanj

Darwinov dan 2020:
Nastanek biodiverzitete skozi
adaptivne radiacije

Nedelja, 9. februar, ob 11.00
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana
Darwinovo potovanje, raziskovanje in razmišljanje o
evoluciji sta spodbudila dva čudeža: nastanek vrst
in njihovo prilagajanje na okolje. Predava: dr. Cene
Fišer. Več na: www.pms-lj.si.

Oglejte si popoln spored izobraževanj
na Napovednik.com
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ZA OTROKE
Sobotni
dopoldnevi
za
najmlajše
Sobota, 4., 11., 18., 25. in 26. januar,

1., 8., 15., 22. in 29. februar, ob 11.00
SiTi Teater BTC, Ljubljana
6€
V prvih sobotnih dopoldnevih novega leta nas bodo
obiskali Lisička Zvitorepka, Romana Krajnčan in
Daniel Malalan z glasbeno predstavo Na dvorišču
in naši stari znanci Peter Klepec, Glavko in Zbrk,
Čuk na palici, Medvedek z miško na rami in
Ritmično škatlaste pravljice. Januarski program in
pustno rajanje za najmlajše bomo popestrili z novo
lutkovno-igrano predstavo Pasjedivščina, februarja
pa prihaja igrano-lutkovna predstava Po Sloveniji.

Mala
ulica
Januar, februar, Javni zavod Mala ulica, Ljubljana
Januarja in februarja bomo v Mali ulici gostili
predstave za predšolske otroke.
Spored predstav:
5. januar, ob 17:00: Lutkovno-glasbena predstava:
Starka Zima (Gledališče Bičikleta)
12. januar, ob 17:00: Glasbeno-lutkovna
predstava: Juri Muri (Gledališče Uš lutke)
19. januar, ob 17:00: Lutkovna predstava: Šivilja in
škarjice (Gledališče Lalanit)
26. januar, ob 17:00: Interaktivna predstava: Ti in
jaz (AEIOU gledališče)
2. februar, ob 17:00: Lutkovna predstava: Žabec
pozimi (Gledališče Fru Fru)
9. februar, ob 17:00: Lutkovna predstava:
Medvedek Pu (Gledališče Pupilla)

Hiša otrok in umetnosti

Januar, februar
Hiša otrok in umetnosti, Ljubljana
Hišno gledališče ponuja najmlajšim prvi stik z
gledališčem in umetnostjo. Vsako soboto ob 10.
oziroma 17. uri se vrstijo predstave, ki so v zadnjih
treh sezonah nastale v naši produkciji, predstave
naših hišnih gledališč Fru-Fru in AEIOU ter
Kamišibaj gledališča. Več na: www.hisaotrok.si.
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Na dvorišču
- glasbena predstava z Romano
Krajnčan in Danielom Malalanom
Sobota, 11. januar, ob 11.00
SiTi Teater BTC
6€
Za otroke od 3. leta dalje.

www.napovednik.com

16. februar, ob 17:00: Lutkovna predstava: Dva
zmerjavca (Gledališče Bičikleta)
22. februar, ob 11:00: Pustna predstava: Čarovnija
iz kovčka (Mare Čare z baloni in poslikava obraza)
23. februar, ob 17:00: Čarovniška predstava:
Čarovniški blues in magični uroki (Hupa Brajdič)
Več informacij na: www.malaulica.si.
Odprti smo vsak dan od 10. do 19. ure, ob vikendih
in praznikih pa od 10. do 18. ure.
Vstopnica: 2 € (en spremljevalec brezplačno),
družinska vstopnica 4 €.

Ponočnjaki

Sreda, 29. januar, ob 17.00
Lutkovno gledališče Maribor
Deklica ne more zaspati in da bi pregnala strah, v
svoji domišljiji ustvari zvočna bitja ...

Oglejte si popoln spored dogodkov za
otroke na Napovednik.com

PIONIRSKI DOM
Festivalsko dogajanje Pionirskega doma
V Pionirskem domu – Centru za kulturo
mladih že 18 let potekajo festivali, ki s svojo
raznolikostjo in vsebinsko dodelanostjo
posegajo na različna umetniška področja.
Mladostnikom
omogočajo
avtorsko
izražanje, vpogled v dela sovrstnikov in
možnost mednarodnega sodelovanja.
Festival likovne umetnosti LIKfest, ki je letos vpet
v evropski projekt Liberty, je odprl svoja vrata že
novembra 2019, v letu 2020 pa nadaljujemo z
ostalimi festivali. S festivalom znanosti in umetnosti,
z literarnim, filmskim, glasbenim, gledališkim, ki
praznuje polnoletnost, in s plesnim festivalom.

Leto 2020 bomo začeli s festivalom
znanosti in umetnosti Hokus pokus
Festival, ki bo potekal od 8. do 10. januarja 2020,
se bo tudi v trinajsti ediciji lotil prepletanja znanosti
in umetnosti. Festivalsko dogajanje gradijo
različne aktivnosti – dopoldanske interaktivne
delavnice za osnovnošolce, skozi katere se
predstavijo strokovnjaki, univerze, inštituti, društva
in interdisciplinarni umetniki. Letošnja rdeča nit
festivala se dotika prostorov in okolij. V znanosti
je prostor tema različnih naravoslovnih disciplin,
doživljanje umetnosti pa nas vedno znova postavlja
v prostor in čas.
Dopoldanske interaktivne delavnice, na katerih
bo sodelovalo skoraj 1.000 otrok, bodo izvajali
Center arhitekture Slovenije, MAO, RAMPA Lab,
Leonora Jakovljević, Zavod 404, Nina Koželj in
Društvo Slon.
V sklopu razstave, ki spremlja festivalsko
dogajanje, se bo predstavila vizualna umetnica
Nina Koželj. Predstavila bo delo iz cikla Ostani tako
dolgo, kot želiš /Stay as long as you want, v katerem
obiskovalci lahko posegajo v osebni prostor skulptur
in s tem sprožajo nehoten neprijeten fizičen odziv
lastnega telesa.
V času festivala bo potekalo tudi izobraževanje
za pedagoge, ki ga organizira Center arhitekture
Slovenije. V okviru festivala bo v petek, 10. januarja
2020, ob 18. uri v prostorih zavoda na Komenskega
9 predstavitev zadnje knjige dr. Saše Dolenca:
Od genov do zvezd in naprej. Ta prinaša nove
zanimive resnične zgodbe iz sveta znanosti, ki
bralcem pojasnjujejo odkritje ali izum in svet, ki nas
obkroža.
Literarni natečaj Bodi pisatelj/pisateljica 2020 do
6. januarja 2020 sprejema literarne prispevke.
Natečaja se lahko udeležijo učenci in učenke 2. in 3.

triade (slovenski jezik) ter učenci in učenke 3. triade
osnovne šole in dijaki in dijakinje srednjih šol (tuji
jeziki). Strokovna komisija bo izbrala tri najboljša
literarna dela, zmagovalna besedila bodo objavljena
v publikaciji in predstavljena na zaključni prireditvi,
ki bo 13. februarja 2020.
V sklopu letošnjega festivala smo pripravili novost,
delavnico za mentorje, ki poteka v dveh delih.
Prvi del je bil izveden v novembru, drugi del pa
sledi meseca februarja, ko bodo znani nagrajenci
natečaja.
V februarju (4 in 5. februar 2020) sledi dvodnevna
produkcija naših gledaliških skupin, IMPROFEST,
kjer se mladi gledališčniki predstavijo s svojimi

www.napovednik.com

improvizacijskimi umetnijami na odru Festivalne
dvorane.
Festivali, ki imajo ob koncu leta vsaj 20.000
obiskovalcev, so v večini brezplačni in namenjeni
otrokom osnovnih, srednjih šol in vrtcev iz cele
Slovenije in tujine, v festivalsko dogajanje pa
vključujejo tudi mentorje, pedagoge in splošno
javnost.

Pionirski dom
Center za kulturo mladih

Vilharjeva cesta 11, Ljubljana
www.pionirski-dom.si

25

Ormoška kinodvorana, Foto: GPS – gradimo prihodnost skupaj

FILM

Napovednikovo prenovljeno filmsko rubriko
odpira še dovolj sveža novica o ponovno delujoči
kinodvorani v Ormožu, ki po skoraj dveh desetletjih
nudi še en razlog več za obisk tega prelepega in
filmsko čedalje bolj živahnega mesta.
Meseci, ki so pred nami, so sicer polni iztočnic za
filmske izlete in doživetja, začenši z velikimi festivali,
kot so Rotterdam (22. januarja), Sundance (23.
januarja) in Berlin (20. februarja). Nam bližja
sta Tržaški filmski festival (17. januarja) in
piranski FEMF (29. januarja), do 14. januarja pa
je v Cankarjevem domu možno vpisati Abonma
Liffe po Liffu 2019/20, s katerim je do junija
zagotovljen ogled izbranih filmov minule edicije
festivala. Februarja bosta tu potekala še Festival

gorniškega filma (24.–28.) ter Bi flamenko,
na katerem bo predvajan tudi dokumentarni film
Impulz, ki spremlja nastanek predstave zvezdnice
flamenka Rocío Molina.
Tudi v lokalnem kinu bo vsak našel kaj zase:
natančen spored filmov najdete na naših spletnih
straneh.
V poplavi teh komercialnih užitkov pa toliko bolj
izstopa pozornost, ki jo filmu in filmski vzgoji
namenjata Francoski inštitut v Sloveniji ter
Balassijev inštitut. Raritete, zanimivosti in filmske
pogovore francoskega in madžarskega filmskega
kluba lahko prav tako najdete na Napovednik.com.
Trudimo se, da bi filmofile na naših straneh kmalu
nagovarjala še celotna Art kino mreža Slovenije,

ZDA, 2019, grozljivka, R: Nicolas Pesce; I: Andrea
Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty
Gilpin

1917 (1917)

ZDA/VB, 2019, vojna drama, R: Sam Mendes,
I: Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, DeanCharles Chapman, Richard Madden, Mark Strong,
Colin Firth

Podli fantje za vedno (Bad Boys for Life)
ZDA, 2019, akcijski, R: Bilall Fallah, Adil El Arbi, I:
Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Charlijevi angelčki (Charlie's Angels)

Mačke (Cats)

ZDA/VB, 2019, muzikal, R: Tom Hooper, I: James
Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba,
Jennifer Hudson
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Bralce, tako mlajše kot malo starejše, bo sicer
nagovarjal tudi Dolittle, družinski filmski spektakel,
v katerem igra priljubljeni Robert Downey Jr. Pred
ogledom filma se v branje ponuja uspešnica Hugha
Loftinga, Zgodba o doktorju Dolittlu, če pa bi potem
ostali v filmskih vodah, ima Mestna knjižnica
Ljubljana v sklopu projekta Mesto bere kar nekaj
zanimivih predlogov iz Avstralije in Oceanije.

Zamera (The Grudge)

JANUAR

ZDA, 2019, akcijski, R: Elizabeth Banks, I: Kristen
Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Djimon
Hounsou

ki nam v ogled ponuja tudi manj komercialne filme,
izdelke domačih filmskih entuziastov ter izbran
program za otroke. Na tem mestu velja izpostaviti
dokumentarni film Stieg Larsson: mož, ki se je
igral z ognjem, ki bo nedvomno pritegnil pozornost
mnogih knjižnih moljev.

Dolittle (The Voyage of Doctor Dolittle)

ZDA, 2020, družinski, R: Stephen Gaghan,
I: Robert Downey Jr., Tom Holland, Antonio
Banderas
Zgodba o zdravniku, ki se lahko pogovarja z živalmi.
Posneta je po liku doktorja Dolittla, ki ga je ustvaril
angleški pisatelj Hugh Lofting.

www.napovednik.com

One so bombe (Bombshell)

ZDA, 2019, biografska drama, R: Jay Roach, I:
Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman

Čas deklištva (Little Women)

ZDA, 2019, romantični, R: Greta Gerwig, I:
Florence Pugh, Emma Watson, Saoirse Ronan,
Eliza Scanlen, Meryl Streep

Madžarski
filmski klub
Kojot (Márk
Kostyál,
2017)
Ponedeljek, 13. januar, ob 19.00
Balassijev inštitut, Ljubljana
vstop prost

Miši je razočaran in frustriran mladenič, ki podeduje
dedkovo posestvo in hišo. Ne znajde se ne v
življenju ne v službi, pa niti na ljubezenskem
področju. Začenja težak boj za podedovano zemljo,
za ljubezen in, ne nazadnje, za življenje.

Kot šef (Like a Boss)

Izdajalec (Il traditore)

Bloodshot (Bloodshot)

Francija, 2019, drama, R: Safy nebbou, I: Juliette
Binoche, François Civil

Obsedenost (The Turning), ZDA, 2020,
grozljivka, R: Floria Sigismondi, I: Mackenzie
Davis, Finn Wolfhard

Klic divjine (Call of the Wild)

Polsestra

Vsi proti vsem

ZDA, 2020, komedija, R: Miguel Arteta, I: Rose
Byrne, Salma Hayek, Tiffany Haddish

Moj najboljši profil
(Celle que vous croyez)

Slovenija, 2019, komična drama, R: Damjan
Kozole, I: Urša Menart, Peter Musevski

Italija, 2019, drama, R: Marco Bellocchio, I: Chris
Cooper, Ryan Phillippe, Laura Linney, Caroline
Dhavernas, Gary Cole, Dennis Haysbert,

Slovenija, 2019, kriminalni triler, R: Andrej Košak, I:
Vlado Novak, Silva Čušin

FEBRUAR
Ptice roparice (Birds of Prey And the
Fantabulous Emancipation of One
Harley Quinn)
ZDA, 2020, fantazijska drama, R: Cathy Yan, I:
Margot Robbie, Ewan McGregor, Rosie Perez

Fantazijski otok (Fantasy Island)
Gospodje (The Gentlemen)

ZDA, 2020, akcijska kriminalka, R: Guy Ritchie, I:
Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle
Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry
Golding, Hugh Grant, Jason Wong
Scenarist in režiser Guy Ritchie nam v začetku leta
2020 prinaša prefinjeno in sofisticirano akcijsko
komedijo Gospodje, ki sledi ameriškemu izseljencu
Mickeyju Pearsonu (Matthew McConaughey),
ki je v Londonu ustvaril visoko donosen imperij
marihuane. Ko se po okolici razširi beseda, da
Mickey želi za vedno izplačati celoten posel, mnogi
hitro sprožijo spletke, sheme, podkupovanja in
izisljevanja v upanju, da bi del posla ukradli izpod
njegovih rok.

ZDA, 2020, grozljivka, R: Jack Wadlow, I: Lucy
Hale, Kim Coates, Michael Peña, Maggie Q, Portia
Doubleday

ZDA, 2020, superheroji/akcija, R: David S.
F. Wilson, I: Vin Diesel, Eiza González, Sam
Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce

ZDA, 2020, pustolovski, R: Chris Sanders, I:
Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen
Gillian, Bradley Whitford

Metka in Janko (Gretel & Hansel)

Kanada/ZDA, 2019, grozljivka, R: Oz Perkins, I:
Sophia Lillis, Alice Krige, Jessica De Gouw

Emma (Emma)

VB, 2020, romantična komedija, R: Autumn de
Wilde, I: Anya Taylor-Joy, Josh O'Connor, Johnny
Flynn

Ne pozabi dihati

Slovenija, 2019, mladinska drama, R: Martin Turk,
I: Matija Valant, Tine Ugrin, Iva Krajnc Bagola

Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog)

Kanada/Japonska/ZDA, 2020, družinski igranoanimirani, sinhronizirano in s podnapisi, R: Jeff
Fowler, I: James Marsden, Jim Carrey, Neal
McDonough, Tika Sumpter

The King's Man: Začetek (The King's
Man)
ZDA/VB, 2020, zgodovinsko-vohunska akcija,
R: Matthew Vaughn, I: Ralph Fiennes, Gemma
Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom
Hollander

www.napovednik.com

Obtožujem! (J'accuse)

Francija, 2019, zgodovinski triler, R: Roman
Polanski, I: Jean Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner
Roman Polanski pripoveduje zgodbo o aferi
Dreyfus, političnem škandalu, ki je na koncu 19.
stoletja pretresel Francijo in svet. Film je prejel veliko
nagrado žirije na Beneškem filmskem festivalu,
nedavno pa smo si ga lahko ogledali na Liffu.
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FILM
5 trendov ob vstopu v 2020
Utopična prihodnost 2020: Kraft scena bo
poskrbela za rokodelski preporod tudi pri filmih.

Inflacija nagrad je že takšna, da
4.
se zdi, da je več nagrad, kot se
zanje najde primernih nagrajencev
Nekateri filmi, ki krožijo v glavnem le po festivalih,
imajo toliko nekih malih palmic na promocijskih
posterjih, da se zdi, da njihovo število presega
število potencialnih gledalcev. Nagrajuje se filme,
ki jih nihče ne gleda, pa tudi filmske kritike, ki kot
rečeno ne pišejo o njih, ampak o svojem pogledu
na svet.
Utopična prihodnost 2020: Dobili bomo nagrado
za najboljšo nagrado.

je mrtva, naj
5.Kontroverznost
živi kontroverznost

ne sledimo več –
1.Trendom
to postaja trend
Spremljati razbohoteno filmsko produkcijo, ki je
rezultat digitalne revolucije, bi moral biti užitek
za prosti čas, a se zdi, da je vsega preveč, da bi
zares lahko karkoli spremljali. Še več: vedno težje
je slediti celo vsem tehnološkim orodjem, s katerimi
naj bi lahko sledili trendom. Tudi zato, ker jih vsakdo
uporablja, da bi trende ustvarjal sam. Družbena
omrežja priporočajo, da naj uporabniki na njih
objavljajo čimveč, da bi se jih tako v poplavi vsega
namreč lažje opazilo in da bi tako njihovi sledilci ne
spregledali njihovih stvaritev. Ironija, da se v svetu,
kjer vsi publicirajo vsako še tako nepomembo
reč, čisto vse utopi v poplavi vsega, seveda uide
oziroma to ni poanta: za obstoj omrežij je glavno, da
se vsebina producira, pa naj jo kdo spremlja ali ne.
Zato tudi vedno težje odkrijemo filme, ki bi bili res
vredni naše pozornosti.
Utopična prihodnost 2020: Ljudje bodo izklopili
navlako družbenih omrežij in šli nazaj iz digitalnega
v analogni svet. Vinilne plošče so lani že presegle
prodajo CD-jev, avdio kasete so tudi vedno bolj
iskane. Bo naslednji trend vrnitev VHS video
formata?

kritika ne govori več o
2.Filmska
filmih, ampak o kritikih samih
Tudi filmska kritika nam ni več v nobeno pomoč pri
tem, da bi nam karkoli priporočila, saj se ne ukvarja
več s tem, kar bi moralo biti za kritiko kot takšno
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bistveno. Ta trend se celo stopnjuje. Mediji v svojih
'kritikah' v glavnem ne pišejo več o filmih samih,
ampak v objavljenih besedilih avtorji svetu predvsem
sporočajo svoje frustracije in svoje svetovne nazore.
Za njih dober film ni več tisti, ki bi ustrezal nekdanji
definiciji dobrega filma: da bi bil dobro zrežiran,
odigran, posnet, gradil suspenz, spretno za to
uporabljal vsa filmsko izrazna sredstva, temveč
mora film, da je 'dober', ustrezati predvsem določeni
ideologiji, pogosto banalni: ženska prikazana kot
večna žrtev, kritika družbe, ki izključuje vse rase
razen belske, filmi o marginaliziranih skupinah,
predvsem pa nezmotljivi prikaz družbenih krivic
vladajočega sloja nad zatiranim plebsom. Ironija, da
je veliko teh filmov subvenicioniranih tudi iz denarja
nižjih slojev, seveda privilegiranim kritiškim elitam
enostavno uide.
Utopična prihodnost 2020: Filmski kritiki bodo spet
začeli pisati o filmu in ljudje jih bodo spet upoštevali.

3.Lažni pozitivni signali

Na eni strani se zaradi poplave vsega utopijo
zanimivejša dela, na drugi nam nedelujoča kritika
in razni vplivneži promovirajo zgolj vsi eno in isto.
Rezultat je, da dobimo lažne pozitivne signale –
na primer, v minulem letu se je v en rog trobilo o
kakovosti filma Joker, ki pa je v resnici dobro odigran
estetiziran dolgčas epskih razsežnosti, kar je javno
malokdo upal reči. Filmi postanejo hvaljeni zaradi
medijskega odmeva, ne zaradi dejanske kakovosti.
Vplivneži so v velikem medijskem lijaku v bistvu
zgolj sledilci, ki samo ponavljajo in repropagirajo.

www.napovednik.com

V letu 1985 je bil Rambo oziroma njegov drugi del
senzacija. Bil je drugi najbolj gledan film celega
leta, bolj gledan je bil samo film Nazaj v prihodnost.
Prihodnost, v kateri smo zdaj, pa je prinesla
slabše filme, za katere ni več jasno niti, komu so
namenjeni. Lani je bil v kinu peti film te sage, a ga
je komaj kdo opazil. Uspel ni niti kot pokvečena
reklama za politiko izgradnje Trumpovega zidu
med Mehiko in Ameriko – v filmu se namreč tolpa
Mehičanov, po trumpovsko tokratni nebodijihtreba,
do zob oborožena pripelje v Ameriko. Povorke
več vozil in orožja za malo vojsko očitno ne more
ustaviti navadna zdajšnja meja. Neuspeh filma
jasno pokaže, da v resnici to vprašanje Američane
prav malo briga. Če bi film zares sledil časom
in bi hotel dvigniti prah na vseh pomembnih
družbenih omrežjih družbenih omrežjih in doseči
repropagiranja vplivnežev, bi moral zajahati
aktualno snežinko, ki je bila lani gibanje #metoo.
Koncept: Rambo je zadel milijone na loteriji, a
namesto da bi končno užival v penziji, ga prav takrat
na stotine žensk obtoži spolnega nadlegovanja.
Z muko se osvobodi iz zapora, dokazati mora
svojo nedolžnost, medtem ko ga mediji linčajo,
ker sledijo objavi domnevne žrtve na enem od
družbenih omrežij. Rambu uspe: razkrinka svetu
podtalni svet, kjer so ženske-kuščarji, jezne, ker na
volitvah ni zmagala njihova kandidatka, ustvarile boj
med spoloma, da bi dosegle končno prevlado nad
obema(!), hkrati pa poskrbele, da se pravih spolnih
deliktov v množični histeriji ne opazi več, v skladu s
trendom, da bolj ko vsi vpijejo, manj se koga sliši.
Utopična prihodnost 2020: Hollywood ponovno
odkrije kontroverzno eksploatacijo, ki vžge pri
gledalcih in nam postreže s filmom, kjer glavni
junak obračuna s samoimenovanimi varuhi okoljske
nevarnosti in tako prepreči, da bi njihov ekoterorizem
sestradal in uničil celotno globalno populacijo.

POSEBNE PONUDBE

Drsališče
Lumpi park
Drsanje na pokritem drsališču, ko nas tudi vreme ne zmoti, sprehod po drsalnih poteh, veliko druženja in aktivnosti - vse to vabi na

zunanje drsališče v Ljubljani. Poleg rekreativnega drsanja organiziramo tudi športne dneve, šolo drsanja, igranje hokeja, praznovanje
rojstnega dne, druženje za zaključene skupine ... Ogrevane in dobro nabrušene drsalke, garderoba, čarobni ambient, gostinska ponudba vse to in še kaj je razlog za obisk drsališča Lumpi park.
Športni park Savsko naselje, Kranjčeva ulica 24, Ljubljana, www.lumpipark.si, www.napovednik.com/lumpi-park

®
Escape
Room
Enigmarium
Pobegnite od zime ter običajnega in doživite nekaj izjemnega! V

Sekiromet ®
Axe
Throwing Europe ™
od 17,50 € na osebo

Escape Room Enigmarium®,Trdinova ulica 8, Ljubljana + Maribor, Laško,
Murska Sobota, Slovenj Gradec in Zagreb, 031 33 44 88,
www.escape-room.si, www.napovednik.com/escape-room-enigmarium

Sekiromet – Axe Throwing Europe® #sekiromet, Kajuhova 35, 1000
Ljubljana, 040 87 87 38, www.axe-throwing.si
www.napovednik.com/sekiromet---axe-throwing-europe

priljubljenem Escape room Enigmarium® vas čaka igriva zabava,
poleg iger »escape room« pa lahko pobegnete tudi v mestni
pustolovščini Unlock®. Najpogumnejši lahko odigrate glavno
vlogo v senzorični igri Sensperience®. Izvrstno povezovanje za
družine, družbe in večje ekipe! Iščete idejo za darilo? Namesto
reči podarite nepozabno doživetje. Darilni bon Enigmarium® je
zadetek v polno!

Iščeš idejo za res usekano druženje? Imamo to! Prebudi drvarja
v sebi in pridi na Sekiromet®! Pod vodstvom inštruktorja se v
vodenem 90-minutnem show programu pomeri v noro zabavnih
igrah. Odlična ideja za team building, družinsko zabavo, rojstni
dan in odbita poslovna srečanja – z mobilno enoto pa nepozaben
dogodek pričaramo tudi na vaši lokaciji. Pa tudi z darilnim bonom
ne morete zgrešiti.

www.napovednik.com
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GALERIJA: Utrinki s preteklih dogodkov

Cvetje v jeseni
Dvorana Union, Ljubljana
17. 11. 2019

No
Športna dvo

Ladies night stand up
Hotel City, Maribor
19. 11. 2019

Kfto
Channel Zero,
8.

Čaroben pohod z baklami do rudnika Sitarjevec
Rudnik Sitarjevec, Litija
4. 12. 2019

Letni koncert KED Folk Slovenija
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana
24. 10. 2019
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Ljubljana Magic Show
10KA klub smeha, Ljubljana
26. 10. 2019

www.napovednik.com

Musica Di...Vina - Vino in Glasba
Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto
6. 12. 2019

Rajski Maldivi z Dogodki za Samske
Maldivi
10. 2019
Martinovo v Šmartnem
Šmartno, Goriška brda
9. 11. 2019

oč godbe 2019
orana Dobrova
25. 10. 2019

Zaključek akcije Primorci beremo
Lucija
21. 11. 2019

Martinovo v Šmartnem
Šmartno, Goriška brda
9. 11. 2019

w. Veztax
, Ljubljana
8. 11. 2019

Otvoritvena večerja Okusi Radol’ce
Gostišče Draga, Begunje na Gorenjskem
25. 10. 2019

Predstavitev knjige Razpiram krila
Knjižnica Kamnica, Kamnica pri Mariboru
27. 11. 2019

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