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TEDEN KULTURE NA VRHNIKI

št.

Evropski parlament je 27. aprila 2017 potrdil predlog Evropske komisije,
da se leto 2018 razglasi za Evropsko leto kulturne dediščine. Name
n
raz
glasitve je spodbujanje izmenjave in spoštovanja evropske kulturne
dediščine kot s kupnega temelja, ozaveščanja o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepitve občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.
Razstavišče Moja Ljubljanica se s programom »Teden kulture na Vrhniki«,
v sodelovanju z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi partnerji, pridružuje
uvodnim dogodkom in prireditvam povezanih z Evropskim letom kulturne
dediščine. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

NEDELJA, 3. 12.
TA VESELI DAN KULTURE

Na »Ta veseli dan kulture«, bo v razstavišču
Moja Ljubljanica dan odprtih vrat. Ob 11. in
16. uri vabljeni na brezplačni javni vodstvi.
Prijave za vodstvi zbiramo na info@mojalju
bljanica.si.

11:00

V sodelovanju z zavodom Škrateljc priprav
ljamo uprizoritev glasbene pravljice Mali
plac, ki bo prvič razveselila otroke in starše
na Vrhniki. Ana Kravanja, Samo Kutin in
Nina Peče Grilc jo bodo tokrat izvedli v raz
stavišču Moja Ljubljanica. Čaka vas napeto
popotovanje male želve skozi temačni škra
tov gozd in reševanje zagonetnih škratjih
ugank. Predstavi sledi delavnica, v kateri
otroci sestavijo pravi orkester močvirskih
škratov. Škratje veselo bo!

16:00

Na delavnici »Na dvorišču v kolišču« v raz
stavišču Moja Ljubljanica se preizkusite v
vsakodnevnih opravilih in veščinah koliščar
jev – predenju niti, tkanju na ročnih statvah,
mletju žita na žrmljah in ostrenju kamnitih
orodij.

17:00

Doc. dr. Andrej Gaspari s Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani nam bo predstavil naj
dišče N
auportus/ Dolge njive. Razstavo
Moja Ljubljanica bo obogatil nov eksponat iz
struge reke Ljubljanice – rimski meč gladij iz
1. stol. pr. n. št.

Dobrodelna praznična akcija BOŽIČEK ZA EN DAN je letos
prišla tudi na Vrhniko, saj je v razstavišču Moja Ljubljanica
zbirno mesto za oddajo božičkovih paketov.
Darila lahko pri nas oddate do vključno 5. decembra,
od torka do nedelje med 10. in 18. uro.

SREDA, 6. 12.

SOBOTA, 9. 12.

NEDELJA, 10. 12.

17:00

9:30

FILMSKI MARATON

Vabljeni na branje Cankarjevih del v raz
stavišču Moja Ljubljanica, ki ga organizirata
Turistično društvo Blagajana in Cankarjeva
knjižnica Vrhnika.

ČETRTEK, 7. 12.
17:00

Dr. Katharina Zanier iz Zavoda za varst
vo kulturne dediščine Slovenije nam bo
predstavila poznorimski obrambni sistem
Claustra Alpium Iuliarum, ki je verjet
no največji g
 radbeno - inženirski podvig iz
rimske dobe na ozemlju današnje Sloveni
je. Predvajali bomo tudi dokumentarni film
Claustra Alpium Iuliarum, ki je nastal leta
2015 v produkciji Žmergo in Ukus. Pred
stavitev poteka v sklopu projekta Claustra+
Čezmejna destinacija kulturnega in zelen
ega turizma Claustra Alpium Iuliarum, ki
se sofinancira iz ESRR v okviru Programa
Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.

PETEK, 8. 12.
17:00

Ustvarjalna delavnica izdelovanja novoletnih okraskov in čestitk, ki jo organiziramo v
sodelovanju s Komunalnim podjetjem Vrhnika,
trgovino Depo ter Večgeneracijskim centrom
Skupna točka. Iz rabljenih materialov boste
ustvarili nove uporabne izdelke za popestritev
prazničnih dni.

Ob dobri kavi iz pražarnice Escobar boste
v predavalnici razstavišča Moja 
Ljubljanica
prisluhnili predstavitvi novega knjižnega
projekta v okviru Cankarjevega leta 2018,
Cankar v stripu. Tri avtorske knjige (Pižama,
Roza, Gombač) bosta predstavila vodja pro
jekta dr. Uroš Grilc in urednica Ženja Leiler.
Predstavitvi bo sledila delavnica risanja stri
pov s Tanjo K
 omadina in Igorjem Šinkovcem.

10:00

V sodelovanju z Escobar pražarno vrhunskih
kav pripravljamo brezplačno predstavitev in
okušanje kav s poreklom (coffee cupping).
Iz prve roke boste izvedeli več o značilnos
tih kav z različnim geografskim poreklom in
si izostrili svoj čut prepoznavanja razlik med
kavami.

11:00

10:00 in 14:00

Dva vodika, en kisik (RTV Slovenija, MGML)

11.00 in 15.00

Emona. Mesto, ki se ozira v nebo
(RTV Slovenija, MGML)

12.00 in 16.00

Claustra Alpium Iuliarum
(ZVKDS, Žmergo, Ukus)

13.00 in 17.00

Odiseja 5 200. Kolo, ki je zavrtelo svet
(RTV Slovenija, MGML)

Sobotno javno vodstvo, ki se mu brezplač
no pridružite z nakupom vstopnice.

PIVOVARNA HUMAN FISH
celovečerni igrani film

11:00

17:00

Vas in vaše najmlajše vabimo na predstavitev
knjige Ljubljanica, reka s sedmimi imeni.
Skupaj z avtorjem Jernejem Feferjem se
boste lahko podali na zanimivo pot, od prve
ga izvira te skrivnostne reke na hrvaški
strani Babnega polja, do zadnjega na Vrhniki.
Spoznali boste številne legende in zanimivo
sti povezane z Ljubljanico.

17:00

Okrogla miza z naslovom Civilna družba in
okoljska politika, ki jo bo moderiral Andrej
Marković. V programu sodelujejo Gorazd Buh
iz civilne iniciative EkoVrh s prispevkom o
delovanju civilne iniciative EkoVrh v letu
2017, Andrej Lupinc iz Ribiške družine Vrh
nika, ki bo govoril o sanaciji potoka Tojnica,
prof. dr. Mihael Jožef Toman, univ. dipl. biol.
iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljublja
ni z razpravo o sanacijskem programu po
okoljski nesreči v podjetju Kemis in Gregor
Danev, univ. dipl. inž. gozd. iz Zavoda Repub
like Slovenije za varstvo narave, Območna
enota Ljubljana, s prispevkom o zakonu o
ohranjanju narave in naravovarstveni politiki.
Uvodnim prispevkom bo sledila javna raz
prava.

Foto: Jaka Babnik

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

RAZSTAVIŠČE MOJA LJUBLJANICA
dokumentarni filmi

Idealist (Filmski studio Viba film Ljubljana)
Za zaključek »Tedna kulture na Vrhniki« vas
vabimo v Pivovarno Human Fish, Tržaška
cesta 27, na ogled celovečernega igranega
filma Idealist (1976), v režiji Igorja Pret
narja, ki je nastal po povesti Ivana Cankar
ja »Martin Kačur«. Film prinaša na platno
zgodbo o učitelju, ki svoje poslanstvo razume
široko. Ljudstvo kani izobraževati, zato želi
ustanoviti bralno in izobraževalno društvo,
saj je zanj to edini izhod iz zaostale družbe.
Zaradi naprednih idej ga oblasti kazensko
premeščajo v vedno bolj omejeno okolje,
nazadnje v zakotni Blatni dol. Ko se čez čas
družbene razmere spremenijo, je še mogoče
pričakovati elan človeka ali pa je grenkoba
terjala svoj davek življenja?
Predvajanje filma so omogočili:
Slovenski filmski center, MGML, ZA.POLIS,
z.o.o., Pivovarna Človeška ribica d.o.o.

2017

DECEMBER

JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI
Vsako soboto ob 11:00

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

