
8.  
grajski 
dnevi
18.–20. maj 2018



Z vsakoletnimi grajskimi dnevi se spominjamo prelomnega 
trenutka v zgodovini našega mesta in Ljubljanskega gradu. 
Kdo ve, kakšna usoda bi doletela Ljubljanski grad, če ga 
tedanji župan Ivan Hribar ne bi odkupil od državnih oblasti?! 
To se je zgodilo 16. maja 1905 in grad je prešel v mestno last. 

Ob obletnici odkupa bodo na Ljubljanskem gradu od 18. do 20. 
maja 2018 potekali že 8. grajski dnevi. Poskrbeli bomo za pester in 
brezplačen program s številnimi dogodki za vso družino. V soboto 
bomo premierno program zapečatili z doživljajsko kulinarično 
izkušnjo – Usodno gostijo (plačljiva vsebina)! Čas bomo zavrteli 
precej nazaj, tja v leto 1443, in za grajskimi zidovi v sodelovanju 
z Gostilno na gradu pripravili slovesno srednjeveško gostijo. Na 
njej se bo odločalo o podpisu zelo pomembnega dokumenta, ki 
bo zaznamoval usodo dveh mogočnih plemiških rodbin – Celjskih 
grofov in Habsburžanov, ki se že nekaj let krvavo spopadata. 
Potopite se v zahrbtni svet spletk, skrivnosti in prevar ter doživite 
zgodovino, kot je niste še nikoli!

V nedeljo, na dan odprtih vrat, bo grad zares na široko odprl svoja 
vrata. Obiskovalci si boste lahko brezplačno ogledali vse stalne in 
začasne razstave, ki so našle zavetje na Ljubljanskem gradu, lahko 
se boste udeležili številnih vodenih ogledov, dnevu pa bo velik 
pečat nedvomno vtisnil srednjeveški tabor. Vsi radovedni, lačni in 
željni viteškega in cesarskega življenja vljudno vabljeni!

Pestro dogajanje za vso družino



Petek, 18. 5.

ob 9.30 in ob 11.00, Hribarjeva dvorana 
(zaključeno)

Zmajelovščina, gledališka 

predstava 
za otroke od 4. leta naprej;  

trajanje: 30 minut

ob 16.00, zbirno mesto: Info center

*Skrivnostni svet zmajev, 
interaktivni vodeni ogled

za otroke od 4. do 10. leta;  

trajanje: 60 minut

ob 17.00, zbirno mesto: Info center

*Iskanje zmajevega 
zaklada, raziskovalni vodeni ogled

za otroke od 4. do 10. leta;  

trajanje: 60 minut

ob 19.00, Grajsko gledališče

*Beli in črni kralj, pravljica za 

odrasle

trajanje: 60 minut

Zmajelovščina. Skrivnostni svet zmajev.

Beli in črni kralj.



Sobota, 19. 5.

ob 10.00, zbirno mesto: Info center

*Po poteh cesarja Friderika 
III. Habsburškega, interaktivni 

vodeni ogled

za otroke od 6. do 12. leta;  

trajanje: 60 minut

ob 11.00, zbirno mesto: Info center

*Od paža do viteza, 
ustvarjalna delavnica

za otroke od 6. do 10. leta;  

trajanje: 90 minut

ob 12.00 in 14.30, Grajsko dvorišče

Somiru, plesna predstava na 

zračnih tkaninah, vrvi in zračnih zankah

Trajanje: 30 minut

od 13.00 do 14.00, Grajsko dvorišče

Ples na zračnih tkaninah, 
vrvi in zračnih zankah, 
delavnica

ob 15.00, zbirno mesto: Info center

*Zavzemimo trdnjavo!, 
ustvarjalna delavnica

za otroke od 6. do 10. leta;  

trajanje: 90 minut

ob 16.00, zbirno mesto: Info center

*Pobeg viteza Erazma, 
interaktivni vodeni ogled

za otroke od 6. do 10. leta;  

trajanje: 60 minut

Iskanje zmajevega zaklada. Ples na zračnih tkaninah. Zavzemimo trdnjavo!



19. 5. 
od 18.00 do 22.00, Hribarjeva dvorana

Cena vstopnice: 75 EUR

Usodna gostija, 
Doživljajska kulinarična 
izkušnja  

(svečana grajska gostija, živa 

srednjeveška glasba, performans z 

grajskimi animatorji). 

Dogodek je primeren za goste od  

18. leta dalje.

Obvezne prijave na e-naslov:  

petra.kucic@ljubljanskigrad.si ali  

po telefonu: 01 306 42 04.  

Prijave sprejemamo do zapolnitve  

prostih mest oz. najkasneje do vključno 

srede, 16. 5. 20 18.

*Omejeno število mest. 

Za dogodke, na katerih je število mest 
omejeno, bodo brezplačne vstopnice 
na voljo od 14. maja 2018 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!             

SPREmljEvalni PROgRam



Nedelja, 20. 5.

od 9.00 do 20.00, Ljubljanski grad

Dan odprtih vrat, 
brezplačne vsebine in 
vodeni ogledi

*Termini vodenih ogledov:

ob 10.00  (za otroke od 5. leta naprej, v slovenščini)

Zmajeskušnja s profesorjem 
zmajeslovja, interaktivni vodeni ogled 

po razstavi Zmaj vseh zmajev

ob 11.00 in 16.00  (za odrasle, v slovenščini) 

Vodeni ogled po Ljubljanskem 
gradu

ob 12.00  (za odrasle, v slovenščini in angleščini) 

Časovni stroj, od Emone  
do mestnega simbola

ob 13.00, 15.00 in 17.00  (za odrasle, v slovenščini) 

Zmaj – več kot “le” mitološko bitje, 
vodeni ogled po razstavi Zmaj vseh zmajev

ob 14.00  (za odrasle, v slovenščini in angleščini)

Izza grajskih rešetk

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) 

Viteški turnir – Red kraljevega orla;

Časovni stroj. Izza grajskih rešetk. Srednjeveški tabor.



ob 11.45 (grajsko dvorišče) 

Kozlovska sodba v Višnji Gori, 
predstava – Teater Cizamo;

ob 12.30, 14.30 in 16.15 (grajski park)  

Iskanje cekinov – Društvo vitezi 

otoški;

ob 13.00 (grajsko dvorišče) in 15.00 (grajski 

park)  

Sprevod in poklon cesarju, Viteški 
turnir – Red kraljevega orla, plesni 
nastop in delavnica – KUD Galiarda;

ob 16.45 (grajsko dvorišče) 

Legenda o Erazmu Predjamskem, 
predstava – Teater Cizamo.

Sodelujoči: Društvo vitezi otoški, Srednjeveška 
skupina Celjani, Srednjeveško društvo Red 
kraljevega orla, Druščina Zlate ostroge, KUD 
Galiarda, Teater Cizamo, Gallenberg Vagantes, 
KD BB teater, bralka z dlani Kirada, Manufaktura 
mojster Janez in animatorji Ljubljanskega gradu.

v srednjeveško dogajanje bo vključena 

tudi kulinarika.

ob 11.00, Palacij

*Svinjski pastir, predstava 

lutkovnega gledališča Fru-Fru in 

gledališča Zapik

za otroke od 4. leta naprej;  

trajanje: 35 minut

ob 16.00, Palacij

*Zgodovina spalnih navad 
kralja Matjaža, glasbeno-

pripovedovalski nastop

za otroke od 4. leta naprej;  

trajanje: 40minut



Za obisk  

8. 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. 
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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

Prost vstop na  
prireditve! 

Prost vstop 

na stalne in začasne 

razstave je v nedeljo,  

20. 5. 2018, na  

dan odprtih vrat.

več na  
www.ljubljanskigrad.si

Pokrovitelja:


