
Današnja podoba Ljubljanskega gradu bi bila zagotovo 
povsem drugačna, če ga ne bi 16. maja 1905 od državne 
oblasti odkupil takratni župan Ivan Hribar. S tem je grad 
prešel v last mesta Ljubljane. Vizionarski mož je imel z 
njim velike načrte, ki se stoletje po njegovem odkupu tudi 
uresničujejo, saj grad postaja pomembno kulturno središče 
slovenske prestolnice. 

Ob obletnici odkupa bodo na Ljubljanskem gradu od 
19. do 21. maja 2017 potekali tradicionalni Grajski dnevi, 
že sedmi po vrsti, v sklopu katerih smo pripravili raznovrstne 
brezplačne dogodke, primerne za vso družino. 

Obiščite nas in doživite živahen utrip dogajanja 
nad mestom!

21.
Prost vstop

Ljubljanski grad

na vse prireditve!
 maj 201719. - 

vse pri

L
Več na www.ljubljanskigrad.si

Za obisk 
7. Grajskih dni 

priporočamo vožnjo 
s tirno vzpenjačo. 

V času Grajskih dni velja 
enotna znižana cena 

povratne vozovnice za 
vzpenjačo.

Javni zavod si pridržuje pravico do sprememb v programu. 
Izdal: Ljubljanski grad, april 2017 * Jezikovni pregled: Dušanka Pene * Foto: arhiv LG * naslovna ilustracija: Ivan Mitrevski * Oblikovanje: Planar d.o.o. 
* Uredil: Marko Brunskole * Tisk: Collegium Graphicum

Ljubljanski grad
Grajska planota 1, SI – 1000 Ljubljana
W: www.ljubljanskigrad.si

Informacije in rezervacije: 
Info center na gradu, vsak dan od 9.00 do 20.00
T: 01/306 42 93, E: info-center@ljubljanskigrad.si

@Ljubljanskigrad Ljubljana Castle

*omejeno število mest

Za dogodke, na katerih je število mest 
omejeno, bodo brezplačne vstopnice na 
voljo od 15. maja 2017 do zasedbe prostih 
mest na prodajnih mestih Ljubljanskega 
gradu in na spodnji postaji tirne vzpenjače 
na Krekovem trgu. Posameznik lahko 
prevzame do štiri brezplačne vstopnice.

PREVZEM 
BREZPLAČNIH 

VSTOPNIC!             
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Petek, 19. 5.
ob 9.30 in ob 11.00, Palacij (zaključeno)

Ljubljanski zmaj, za 
prijatelje Franci, gledališka 

predstava Šentjakobskega gledališča 

Ljubljana

za otroke od 5. leta naprej,

trajanje: 40 minut

ob 16.00, zbirno mesto: Info center

*Iskanje zmajevega 
zaklada, raziskovalni vodeni ogled

za otroke od 4. do 10. leta,

trajanje: 60 minut

ob 17.00, Razgledni stolp

Črke namesto čopiča, odprtje 

tipografske razstave

ob 19.00, Grajsko gledališče

*O treh grahih, pravljica za 

odrasle

trajanje: 60 min

Sobota, 20. 5.
ob 9.00, zbirno mesto: Info center

*Zavozlanke – lutkovna 
detektivka, raziskovalni vodeni 

ogled

za otroke od 5. leta naprej, 

trajanje: 60 min

ob 10.00, zbirno mesto: Info center

*Oprodova preizkušnja v 
grajskem gozdu, raziskovalni 

vodeni ogled

za otroke od 5. leta naprej, 

trajanje: 60 min

ob 11.00, Friderikov stolp

*Tiskanje plakatov z 
lesenimi in svinčenimi 
črkami, ustvarjalna delavnica 

za otroke od 9. leta naprej,

trajanje: 120 minut

ob 12.00, Grajsko dvorišče

Grajske zgodbe zmaja 
Kamišibaja za najmlajše, 
gledališče kamišibaj

za otroke od 3. leta naprej, 

trajanje: 60 minut

ob 13.00, Grajsko gledališče

*Nariši in povej svojo 
zgodbo, ustvarjalna delavnica 

kamišibaja

za otroke od 6. leta naprej, 

trajanje: 60 minut

ob 14.00, zbirno mesto: Info center

*Pobeg viteza Erazma, 
interaktivni vodeni ogled

za otroke od 6. do 10. leta, 

trajanje: 60 minut

ob 15.00, Friderikov stolp

*Tiskanje plakatov z 
lesenimi in svinčenimi 
črkami, ustvarjalna delavnica 

za mladostnike od 15. leta naprej, 

trajanje: 120 minut

ob 16.00, zbirno mesto: Info center

*Po sledeh izgubljenega 
simbola, raziskovalni vodeni ogled

za otroke od 6. leta naprej, 

trajanje: 60 minut

ob 17.00, Grajsko dvorišče

Grajske zgodbe zmaja 
Kamišibaja za malo 
starejše, gledališče kamišibaj

za otroke od 5. leta naprej, 

trajanje 60. minut

ob 18.00, Grajsko dvorišče

Grajske zgodbe zmaja 
Kamišibaja za odrasle, 
gledališče kamišibaj

za mladino in odrasle, 

trajanje 60. minut

Nedelja, 21. 5.
Od 9.00 do 20.00, Ljubljanski grad

Dan odprtih vrat, 
brezplačne vsebine 
in vodeni ogledi

*Termini vodenih ogledov:

ob 10.00 (v slovenščini) 

Lutko-tech – spoznajmo 
lutkovne tehnike;

ob 11.00 (v slovenščini in angleščini) 

in ob 17.00 (v slovenščini) 

Časovni stroj, od Emone do 
mestnega simbola;

ob 12.00 in ob 16.00 (v slovenščini) 

po Ljubljanskem gradu;

ob 13.00 (v slovenščini) 

in ob 15.00 (v slovenščini in angleščini) 

Izza grajskih rešetk, o zgodovini 
kaznovanja na Ljubljanskem 
gradu;

ob 14.00 (v slovenščini) 

po razstavi Slovenska zgodovina;

Zbirno mesto za vodene oglede je Info 

center na Grajskem dvorišču.

od 10.00 do 18.00, 
Grajsko dvorišče in Grajski park

Srednjeveški tabor, 
srednjeveška animacija

Program srednjeveškega tabora:

ob 10.30 (Grajski park), ob 14.00 (Grajsko 

dvorišče) in ob 16.00 (Grajski park)

Viteški turnir – Red kraljevega orla;

ob 11.00, ob 13.00 (Grajski park) 

in ob 14.30 (Grajsko dvorišče)

Plesni nastop in plesna delavnica 
– KUD Galiarda; 

ob 12.00 in ob 17.00 (Grajsko dvorišče)

Glumaška predstava – Teater 
Cizamo; 

ob 12.30, 15.00 in ob 16.30 (Grajski park)

Iskanje cekinov – Društvo Vitezi 
Otoški.

Sodelujoči: Društvo Vitezi Otoški, 

Srednjeveška skupina Celjani, 

Srednjeveško društvo Red kraljevega orla, 

Druščina Zlate ostroge, KUD Galiarda, 

Teater Cizamo, Gallenberg Vagantes, KD 

BB teater, Studio tipoRenesansa, Bralka iz 

dlani Kirada in animatorji Ljubljanskega 

gradu.

ob 11.00, Palacij

*Ljubljanski zmaj, 
za prijatelje Franci, gledališka 

predstava Šentjakobskega gledališča 

Ljubljana

za otroke od 5. leta naprej, 

trajanje: 40 minut

ob 16.00, Stanovska dvorana

*S tolkali in pesmijo okoli 
sveta, glasbena predstava

za otroke od 5. leta naprej, 

trajanje: 45 minut

trajanje: 60 min

Lutko-tech – spoznajmo 
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