
Brezplačni vodeni ogledi po 

muzeju v tednu otroka

med 5. in 11. oktobrom 2015

Promocijske cene 

za družine za obisk muzeja 

v času med 5. oktobrom in 

31. decembrom 2015

Svet lutk na
vrhu L� � ja� 
Lutke se predstavijo, 
spoznajte jih 
v novo odprtem 
Lutkovnem muzeju 
na Ljubljanskem 
gradu





Tik pod mogočno grajsko streho, do koder pripelje dvigalo, 
vas od konca maja čaka povsem nov svet – svet lutk. V prvem 
tovrstnem muzeju v Sloveniji je na zanimiv in interaktiven način 
predstavljena bogata zgodovina slovenske lutkovne umetnosti. 

Le kdo ne pozna Sapramiške, lutkovne rekorderke, ki 
obiskovalce pozdravi že pri vhodu v muzej?! Poleg nje je muzej 
poln dobro poznanih lutkovnih junakov, ob katerih boste lahko 
starši in stari starši z otroki obujali spomine iz vaše mladosti in na 
lutkovnih odrih zaigrali pravo lutkovno predstavo.

Brezplačni vodeni ogledi po muzeju v Tednu otroka

6. in 10. 10. 2015, 17.00
LUTKO-tech, vodena ogleda Lutkovnega muzeja in spoznavanje lutkovnih 
tehnik. Primerno za otroke od 6. do 12. leta.

8. 10. 2015, 17.00
Lutkovne zavozlanke, igrivi vodeni ogled Lutkovnega muzeja. Primerno za 
otroke od 4. do 8. leta.

Število mest za vodene oglede je omejeno. Obvezna je predhodna prijava  
na: lutkovni-muzej@ljubljanskigrad.si ali 01/306 42 58. 
Prodaja vstopnic: Info center na Ljubljanskem gradu, spodnja postaja vzpenjače,  
www.ljubljanskigrad.si in na vseh prodajnih mestih www.mojekarte.si.

Obisk Lutkovnega muzeja je sicer del enotne grajske vstopnice. V jesensko-
zimskih mesecih, med 5. oktobrom, ko se začenja Teden otroka, pa vse do 
konca letošnjega leta pa smo pripravili posebne promocijske cene vstopnic 
za družine, ki veljajo samo za obisk Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem 
gradu. Na voljo sta: 

- družinska vstopnica za Lutkovni muzej 10 EUR 
(do 2 odrasla in vsaj 1 otrok od 7. do 18. leta)

- družinska vstopnica za Lutkovni muzej z vzpenjačo 15 EUR 
(do 2 odrasla in vsaj 1 otrok od 7. do 18. leta)



Pokrovitelja:

Info center/Info centre: +386 1/306 42 93
E: info-center@ljubljanskigrad.si
www.ljubljanskigrad.si

Iz
d

al
: L

ju
b

lj
an

sk
i g

ra
d

, s
ep

te
m

b
er

 2
01

5 
Fo

to
: D

o
m

en
 P

al

Za obiske  
dogodkov 

priporočamo 
vožnjo z 

vzpenjačo.

»Zelo smo uživali ob gledanju lutk in predstav, ki so jih 
uprizorili naši otroci.«

(Nina2, Zara, Ella, Lučka, Slovenija)

»Čudovit lutkovni muzej! Otroci se lahko dotikajo in 
poizkušajo! Pomembno je, da razstave ne opazuješ le v tišini, 
ampak jo tudi doživiš. Zelo dobra ideja tudi za odrasle, ki se 

lahko igrajo in prebudijo otroka v sebi!« 

(Laura iz Genove)


