
Pestro dogajanje
za vso družino

14. 5.
10.00, Obrambni jarek Reševanje princeske, predstava na tkanini

11.00, Stanovska dvorana Pajkci v mali šoli, pravljična animacija in ustvarjalna delavnica

od 12.00 do 14.00, Obrambni jarek Zračni ples, delavnica akrobatike na tkanini

13.00 Iskanje zmajevega zaklada, raziskovalni vodeni ogled

14.00 Grajski potep z e-zmajčkom, raziskovalni vodeni ogled

15.00 Zmaj z Ljubljanskega gradu, ustvarjalna delavnica

16.00 Pridruži se Zmajski druščini, raziskovalni vodeni ogled

17.00 Pobeg viteza Erazma, raziskovalni vodeni ogled

18.00, Grajsko gledališče Sen kresne noči,  pravljica za odrasle

15. 5.
od 9.00 do 20.00 DAN ODPRTIH VRAT

 Vodeni ogledi:

10.00 po Ljubljanskem gradu (v slovenščini);

11.00 Časovni stroj, od Emone do mestnega simbola (v slovenščini in angleščini);

12.00 Mala detektivka na razstavi Slovenska zgodovina (v slovenščini, primerno za otroke od 6. do 12. leta);

13.00 po Lutkovnem muzeju (v slovenščini; za odrasle);

14.00 po razstavi Slovenska zgodovina (v slovenščini);

15.00 Časovni stroj, od Emone do mestnega simbola (v slovenščini in angleščini);

16.00 Lutkovne zavozlanke (v slovenščini, primerno za otroke od 6. do 10. leta);

17.00 po Ljubljanskem gradu (v slovenščini).

od 10.00 do 18.00, Grajski park Srednjeveški tabor

11.00, Palacij O petelinu in pavu, predstava Šentjakobskega gledališča

16.00, Stanovska dvorana Sozvočja sveta, glasbena kulturnovzgojna učna ura

16. 5. 
ob 9.30 in 11.00, Palacij (zaključeno) O petelinu in pavu, predstava Šentjakobskega gledališča

ob 11.00 in 18.00, Grajsko dvorišče Cellofest,  glasbeni nastop

17.00, stopnišče Razglednega stolpa Slovenski gradovi in kulturna dediščina, odprtje likovne razstave

V letu 2016 mineva 111 let, odkar je 

Ljubljanski grad prešel iz državne v mestno 

last. Za to je zaslužen znameniti ljubljanski 

župan Ivan Hribar, ki je grad 16. maja 1905 

v imenu mesta za 60.200 kron odkupil od 

državnih oblasti. Ob obletnici odkupa bodo 

na Ljubljanskem gradu od 14. do 16. maja 

2016 potekali tradicionalni Grajski dnevi, že 

šesti po vrsti, v sklopu katerih smo pripravili 

raznovrstne brezplačne dogodke, primerne 

za vso družino. Obiščite nas, doživite 

živahen utrip zelene oaze Ljubljane!

Cena povratne vozovnice
bo v času Grajskih dni znižana.

Več na 
www.ljubljanskigrad.si

Ime in priimek 

E- naslov 

Podpis*

Vpišite svoje podatke:

Dan odprtih vrat

Vodeni ogledi za otroke in 
odrasle

Pravljične animacije

Ustvarjalne delavnice

Predstave

Glasbeni nastopi

Razstava

Srednjeveški tabor

PROGRAM PO DNEVIH
Javni zavod si pridržuje pravico do sprememb v programu. 
Izdal: Ljubljanski grad, april 2016 * Jezikovni pregled: Dušanka Pene * Foto: arhiv LG * naslovna ilustracija: Ivan Mitrevski * 
Oblikovanje: Planar d.o.o. * Tisk: Tiskarna Januš

Ljubljanski grad
Grajska planota 1, SI – 1000 Ljubljana
W: www.ljubljanskigrad.si
FB: Ljubljana Castle; T: @Ljubljanskigrad
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

V sklopu Grajskih dni bo potekala nagradna igra; 19. maja 2016 
bomo izžrebali deset nagrajencev in podelili nekaj privlačnih 
nagrad:

1. nagrada:

letna grajska vstopnica za otroka

2. nagrada: 

večerja za dve osebi v restavraciji Strelec

3. nagrada: 

družinsko kosilo v Gostilni na Gradu (do štiri osebe)

4. nagrada: 

družinsko sladko razvajanje v Grajski kavarni (do štiri osebe) 

5.–7. nagrada: 
dve vstopnici za vodeni ogled 
Časovni stroj – od Emone do mestnega simbola

8.–10. nagrada: 

strip Dan, ko je izginil Ljubljanski grad

Nagrajence bomo o žrebu obvestili po elektronski pošti. Vsak, ki bo oddal 
izpolnjen obrazec na enem izmed prodajnih mest Ljubljanskega gradu ali 
na spodnji postaji vzpenjače, bo prejel tudi lep spominek na Grajske dni.

*S podpisom pooblaščam Ljubljanski grad, da mojih podatkov ne posreduje drugim fi zičnim ali pravnim osebam brez 

izrecnega dovoljenja. Podatke lahko Ljubljanski grad uporablja za potrebe obveščanja za nedoločeni čas oz. do mojega 

preklica. Ljubljanski grad se zavezuje, da bo pridobljene podatke varoval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih 

podatkov.

Za obiske 
dogodkov 

priporočamo 
vožnjo s tirno 

vzpenjačo.
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14. 5. ob 10.00, Obrambni jarek

Reševanje princeske, predstava na tkanini

Gotovo že vsi poznate zgodbo o mladi princeski, ki jo je jaga baba uročila in obsodila na 
ujetništvo za debelimi grajskimi zidovi, vse dokler je ni rešil pogumni princ. Veseloigra 
Reševanje princeske vključuje lutke in akrobatiko na cirkuški tkanini. Ali je kje drzen in 
pogumen junak, da premaga lastnega zmaja – svoj strah in se povzpne visoko na obzidje, 
da reši princesko svojih sanj? 

Trajanje: 45 minut. 

14. 5. ob 11.00, Stanovska dvorana

*Pajkci v mali šoli, pravljična animacija in ustvarjalna delavnica

Tokratna pravljica iz cikla Narava v pravljicah bo govorila o učiteljici Mreži, ki je imela letos 
s svojo skupino pajkcev hude težave. Kljub dolgoletnim izkušnjam se je pouk pletenja 
mrež izkazal za hudo preizkušnjo. A prav izkušnje so ji tudi pomagale iz zagate in starši 
so bili konec šolskega leta nad malčki navdušeni. Na delavnici bomo izdelali slikanico, 
katere naslovnico bo krasila čudovita nitkanica v obliki pajkove mreže z malim pajkcem 
na sredini.

Primerno za otroke od 4. do 10. leta. Trajanje: 90 minut

14. 5. od 12.00 do 14.00, Obrambni jarek

Zračni ples, delavnica akrobatike na tkanini

Zračni ples na tkanini se je razvil iz cirkuške umetnosti, ki teži k odkrivanju vedno novih 
izraznih možnosti. Tudi vas zanima, kakšen je občutek lebdenja v zraku, ko vas med nebom 
in zemljo loči le kos tkanine? Pridružite se Anžetu ob vadbi zračnih akrobacij na svili, v 
veščinah plesa in plezanja se boste lahko preizkusili tudi sami. Najprej se bomo ogreli 
na tleh z igrami in vajami, ki izhajajo iz plesa, borilnih veščin in joge, nato pa jih bomo 
nadgrajevali in dopolnjevali tudi na svileni tkanini.

Primerno za otroke od 5. do 12. leta. 

14. 5. ob 13.00, zbirno mesto: pred Info centrom

*Iskanje zmajevega zaklada, raziskovalni vodeni ogled

Kje se skriva zmajev zaklad? Skupaj se bomo napotili po sledeh prijaznega grajskega 
zmajčka Francija, raziskali grad, sledili njegovim sporočilom in reševali naloge. Pri iskanju 
zaklada bo v veliko pomoč grajski vodnik, opremljen z najrazličnejšimi pomagali. Otroci 
bodo reševali naloge, ki jim jih bo naložil Franci, ter zagnano odkrivali zaklad, ki ga bodo 
pozneje prejeli v spomin. 

Primerno za otroke od 4. do 10. leta. Trajanje: 60 minut

14. 5. ob 14.00, zbirno mesto: pred Info centrom

* Grajski potep z e-zmajčkom, raziskovalni vodeni ogled

Podajte se na razburljivo raziskovanje Ljubljanskega gradu! Grajski vodnik je dobil prav 
posebnega pomočnika – virtualnega zmajčka, ki otroke popelje na raziskovalni potep. Med 
sprehodom si ogledajo nekdanji vhodni stolp, poiščejo skrivni izhod iz gradu, spoznajo 
legendo o sv. Juriju, ki je Ljubljančane rešil strašne grožnje požrešnega zmaja ... S pomočjo 
animacij na tabličnem računalniku se seznanijo še z delovanjem dvižnega mostu, s 
filtriranjem vode v grajski cisterni ...

Primerno za otroke od 6. do 12. leta. Trajanje: 60 minut



14. 5. ob 15.00, zbirno mesto: pred Info centrom

*Zmaj z Ljubljanskega gradu, ustvarjalna delavnica

Na ogledu grajskih prostorov skušamo poiskati zmajeva skrivališča in najti sledove, ki jih 
je zmaj pustil za nas. V kapeli sv. Jurija otrokom povemo legendo o Juriju – preprostem 
mladeniču, ki je premagal zmaja in tako rešil Ljubljano. Sledi delavnica za ustvarjalne, ko 
otroci po zgledu lutkovnih mojstrov izdelajo plosko lutko – zmaja. Z njo se odpravijo v 
Lutkovni muzej in jo preizkusijo na odru senčnih lutk ter oživijo najnovejšega zmajskega 
prebivalca gradu – velikega lesenega zmaja, ki domuje pod muzejsko streho.

Primerno za otroke od 4. do 10. leta. Trajanje: 90 minut

14. 5. ob 16.00, zbirno mesto: pred Info centrom

*Pridruži se Zmajski druščini, raziskovalni vodeni ogled

Zmajska druščina je druščina zaščitnikov Ljubljanskega gradu. Njena naloga je ohranjati 
grajske zgodbe, da ne bi utonile v pozabo. Bi si želeli tudi sami pridružiti tej spoštovani 
druščini? Za vstop v druščino je treba s pomočjo posebnega vodnika po Ljubljanskem 
gradu priti do dna vsem grajskim skrivnostim. Ampak pozor! Pot nas bo vodila po devetih 
različnih točkah Ljubljanskega gradu, na katerih nas bodo čakali spretnostni preizkusi, 
simpatične uganke ter še mnoge druge možganske kravžlarije. Ko bomo vsemu kos, nas 
bosta v Grajski trgovini čakala članska izkaznica ter članstvo v spoštovani Zmajski druščini. 

Primerno za otroke od 6. do 12. leta. Trajanje: 60 minut

14. 5. ob 17.00, zbirno mesto: pred Info centrom

*Pobeg viteza Erazma, raziskovalni vodeni ogled

Po eni izmed legend je bil vitez Erazem Predjamski zaprt v ječi na Ljubljanskem gradu. S 
pomočjo zemljevida, na katerem se skrivajo različni namigi za uspešen pobeg, se otroci 
odpravijo na pustolovsko popotovanje po gradu, ki jih pripelje do skrivnega izhoda, pri 
tem pa temeljito spoznajo Ljubljanski grad. Ker pa je bil Erazem predvsem vitez, bo rdeča 
nit pogovora, kdo je sploh lahko postal vitez, kakšna sta bila viteška šola in viteški kodeks 
ter kakšna je bila viteška bojna oprava.

Primerno za otroke od 4. do 10. leta. Trajanje: 60 minut

PREVZEM BREZPLAČNIH VSTOPNIC 
*omejeno število mest

Za dogodke, na katerih je število mest omejeno, bodo brezplačne vstopnice 
na voljo od 9. maja 2016 do zasedbe prostih mest na vseh prodajnih mestih 
Ljubljanskem gradu in na spodnji postaji tirne vzpenjače na Krekovem trgu. 
Posameznik lahko prevzame do štiri brezplačne vstopnice.



14. 5. ob 18.00, Grajsko gledališče

*Sen kresne noči, pravljica za odrasle

Kaj so pravljice? So to le pripovedi iz časa, ki ga ni več, ali pa so morda le bežen spomin iz 
našega otroštva? Tokratni pravljični večer, ki združuje doživeto pripoved pravljice Janeza 
Trdine Sen kresne noči in njeno interpretacijo, nam bosta pričarala Mirjam Slanovec 
in Luka Hrovat, dva srčna človeka, ki sta prepričana, da imajo pravljice veliko izpovedno 
moč: moč za čudenje, smeh in skupno dobro ter verjameta, da nas pravljice na poti skozi 
tisočere preizkušnje vodijo do razrešitev, ki na koncu pripeljejo do vzpostavitve reda, ki 
osmišlja življenje.

Primerno za odrasle. Trajanje: 60 minut

15. 5. od. 9.00 do 20.00

Dan odprtih vrat
Drugi dan letošnjih Grajskih dni bomo vsem obiskovalcem ponudili brezplačen ogled 
Ljubljanskega gradu vključno z Razglednim stolpom ter njegovih vsebin (Virtualnega 
gradu in stalnih razstav Slovenska zgodovina ter Lutkovni muzej). Obiskovalce vabimo, da 
se istega dne udeležijo tudi katerega izmed brezplačnih vodenih ogledov.
 
* Termini vodenih ogledov so navedeni na drugi strani

Zbirno mesto za vodene oglede: pred Info centrom

15. 5. od 10.00 do 18.00, Grajski park

Srednjeveški tabor
V srednjeveškem taboru v parku pred Ljubljanskim gradom se bodo obiskovalci lahko 
preizkusili v lokostrelstvu, mečevanju, kovanju denarja ter v drugih srednjeveških 
spretnostih in veščinah ter se fotografirali na vladarskem prestolu ali v kladi. Na ogled 
bosta viteška oprema in orožje, vzdušje srednjega veka bo s svojimi nastopi pričarala 
češka viteška skupina Berounski meščani. V sklopu tabora se bodo predstavili različni 
poklici: tiskar bo na rekonstrukciji Gutenbergove stiskalnice predstavil tehniko tiskanja, 
kaligraf veščine lepopisja, čarovnica Kirada pa bo obiskovalcem iz dlani brala prihodnost. 
Za sproščeno in veselo razpoloženje bo poskrbela glasbena skupina Gita.

Sodelujoči: Viteška skupina Berounski meščani (Češka), Društvo Vitezi Otoški, Srednjeveška 
skupina Celjani, Zavod Svitar, Manufaktura Mojster Janez, Teater Cizamo, BB teater, 
Kaligrafija Codex Candidus in čarovnica Kirada.



*15. 5. ob 11.00, Palacij 
16.5. ob 9.30 in 11.00, Palacij (zaključeno)

O petelinu in pavu, predstava Šentjakobskega gledališča

Pesmi in zgodbe za otroke in mladino Bine Štampe Žmavc odlikujejo bogat pesniški jezik, 
neizmerna domišljija, fantastika in izrazita ritmičnost. S temi presežniki se ponaša tudi 
gledališka igra O petelinu in pavu. V zgodbo o prepiru med petelinom in pavom o tem, kdo 
od njiju je lepši, močnejši in pametnejši, avtorica uvaja številne šaljive prispodobe, rime, 
pesmi in komično skladnjo, ki gre zelo v uho, ob ponavljajočih se zgodbah pa pripelje do 
spoznanja, da sonce sije na vsa živa bitja enako in da ne eden ne drugi nista nič več in nič 
manj kot le petelin in pav. 

Primerno za otroke od 3. leta naprej. Trajanje: 45 minut.

15. 5. ob 16.00, Stanovska dvorana

*Sozvočja sveta, glasbena kulturnovzgojna učna ura
Janez Dovč in Boštjan Gombač, vrhunska glasbenika, sta posebej za otroke pripravila 
program, ki ga sestavlja koncert oz. delavnica, skozi katero glasbenika otrokom na 
igriv in praktičen način prikazujeta uporabnost različnih instrumentov in možnosti 
glasbenega ustvarjanja, hkrati pa podajata občutek za raznolikost ljudskih godb kot 
dela kulturne dediščine sveta. Izvajalca skupaj z otroki raziskujeta tudi zvočnost raznih 
uporabnih predmetov in igrač ter predstavita še mnoge neznane možnosti igranja znanih 
instrumentov. S tem otroke spodbujata k razmišljanju in jih vabita k drugačnemu pogledu 
na sicer že znane stvari.

Primerno za otroke od 5. leta naprej. Trajanje: 60 minut. 

16. 5. ob 11.00 in ob 18.00, Grajsko dvorišče

Cellofest, glasbeni nastop
Od 16. do 20. maja 2016 bo v Ljubljani potekal Cellofest Ljubljana – nov festival, posvečen 
violončelu, ki bo povezal koncerte in dogodke različnih ljubljanskih organizatorjev. 
Festival bo sestavljen iz koncertnega programa, seminarjev in brezplačnih spremljevalnih 
dogodkov, ki se bodo odvijali po vsem mestu. V času festivala bodo vsak dan ob 11. in 18. 
uri mladi violončelisti nastopali na več odrih po mestu. V ponedeljek, 16. 5. 2016, zadnji dan 
Grajskih dni, bodo ob 11. in 18. uri nastopili tudi na dvorišču Ljubljanskega gradu.

16. 5. ob 17.00, stopnišče Razglednega stolpa

Slovenski gradovi in kulturna dediščina, odprtje likovne razstave

Učenci Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj iz Sodražice skupaj z mentorico Sašo Žust pripravljajo 
razstavo likovnih del na temo »Slovenski gradovi in kulturna dediščina«. Učenci so navdih 
za likovne izdelke iskali v pesnitvah, ki opisujejo grajsko življenje in čas srednjega veka, ter 
ob zgodbah in legendah o slovenskih gradovih. Na takšen način so spoznavali slovensko 
kulturno dediščino. Svoja doživljanja so prenesli v likovni jezik. Likovna dela so tako 
rezultat prepleta spoznavanja slovenske kulturne dediščine, literarnih virov in pesnitev 
ter domišljije mladih likovnih ustvarjalcev.




