
PROGRAM PO DNEVIH

16. 5. 

ob 9.30 in 11.00, Palacij 

Žabji kralj, lutkovna predstava Mini teatra 
(zaključeno)

ob 16.00

Iskanje zmajevega zaklada, raziskovalni 
vodeni ogled
 
ob 18.00, Stanovska dvorana

Obnova in revitalizacija Ljubljanskega gradu, 
predavanje in odprtje razstave

17. 5.
ob 11.00, Palacij 

Grajski plesi za otroke, plesna delavnica

ob 13.00, Palacij 

Grajski plesi za odrasle, plesna delavnica

ob 16.00

Iskanje zmajevega zaklada, raziskovalni 
vodeni ogled

ob 20.00, Stanovska dvorana 

Večer poezije, glasbe in humoresk z Nano 
Milčinski, koncert

18. 5.
od 9.00 do 20.00

Dan odprtih vrat

od 10.00 do 18.00, Grajski park

Srednjeveški tabor

Vodeni ogledi: 
11.00, 13.00 in 15.00: Časovni stroj, od Emone do mestnega 
simbola
10.00, 16.00: po Ljubljanskem gradu
12.00, 14.00: po stalni razstavi Slovenska zgodovina

ob 11.00, Palacij

Dan, ko je izginil Ljubljanski grad, 
predstavitev stripa

ob 14.00, Friderikov stolp

Stripovska delavnica 

ob 17.00, dvorana Mini teatra na Ljubljanskem gradu

Pogumna Molly, lutkovna predstava Mini 
teatra

VEČ NA WWW.LJUBLJANSKIGRAD.SI

16. 5. ob 9.30 in 11.00, Palacij   

Žabji kralj,
lutkovna predstava v izvedbi Mini teatra 

(zaključeno)

Zgodba o princesi, ki ji v kalni mlaki izgubljeno zlato žogico vrne 
žabec, v zameno pa želi princesino ljubezen, temelji na vedno 
aktualni temi sklepanja kompromisov. Sporočilo pravljice, 
namenjeno malim princeskam, kaže na možnost gledanja 
dogodkov iz različnih zornih kotov, saj lahko včasih tudi v 
stvareh, ki se nam sprva zdijo grde, s potrpežljivostjo odkrijemo 
lepoto.
Velika uspešnica Mini teatra iz leta 2001, ki je doživela že več 
kot 200 ponovitev v Sloveniji, na Hrvaškem, Avstriji, Italiji, 
Belgiji in na Madžarskem, je zaživela v obnovljeni režiji Slavča 
Malenova (obnova Robert Waltl) in z igralcem Tadejem Piškom.

Primerno za otroke, starejše od treh let 
Trajanje: 45 minut

16. in 17. 5. ob 16.00

*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 prejmejo v spomin.

Primerno za otroke od 4. do 10. leta 
Trajanje: ena ura 
Zbirno mesto: pred Info centrom

16. 5. ob 18.00, Stanovska dvorana

Obnova in revitalizacija  
Ljubljanskega gradu, 
predavanje in odprtje fotografske razstave v Lapidariju nad 
zgornjo postajo tirne vzpenjače

Obnova Ljubljanskega gradu je potekala v treh stopnjah – 
raziskave, revitalizacija in obnova. Od vsega začetka so bili 
v izvedbo projekta obnove vključeni strokovnjaki Mestnega 
muzeja Ljubljana in Zavoda za varovanje kulturne dediščine 
Slovenije, saj je bilo eno glavnih vodil strokovne javnosti in 
tudi meščanov, da prvotna podoba gradu ostane kar najbolj 
nespremenjena. Za projektanta je bil izbran Arhitekturni biro 
Ambient.

Z Grajskimi dnevi tradicionalno 
obeležujemo pomemben dan v 
zgodovini Ljubljanskega gradu. 16. 
maja 1905 je takratni ljubljanski 
župan Ivan Hribar v imenu mesta od 
državnih oblasti za 60.200 kron odkupil 
Ljubljanski grad. Ob obletnici tega 
dogodka bo od 16. do 18. maja na Gradu 
potekal pester brezplačni program 
različnih dogodkov, primernih za vso 
družino. In prav v času Grajskih dni 
bo izšel prvi in pravi grajski strip z 
naslovom Dan, ko je izginil Ljubljanski 
grad, stripovski hiphop po grajsko – 
zmajski zgodovini.

NAGRADNA 
IGRA

PESTRO DOGAJANJE ZA VSO DRUŽINO: DAN ODPRTIH 
VRAT • VODENI OGLEDI ZA OTROKE IN ODRASLE 
• PLESNA DELAVNICA • SREDNJEVEŠKI TABOR • 
KONCERT • RAZSTAVA, PREDAVANJE • LUTKOVNE 
PREDSTAVE • IZID STRIPA IN STRIPOVSKA DELAVNICA

16.–18. maj 2014

VSTOP PROST



17. 5. ob 11.00, Palacij 

*Grajski plesi za otroke, 
plesna delavnica

Ob petju in zbranem poslušanju glasbe se otroci vpeljejo v 
graciozno gibanje in seznanijo s preprostimi grajskimi plesi, 
ki spodbujajo pokončno plesno držo in pomnjenje koreografij. 
Izvaja Kulturno umetniško društvo Cortesia.

Primerno za otroke od 9. do 14. leta 
Trajanje: ena ura

17. 5. ob 13.00, Palacij 

*Grajski plesi za odrasle, 
plesna delavnica

Z enostavnimi francoskimi branli in angleškim podeželskim 
plesom obudimo grajsko plesno razpoloženje renesanse. 
Vpeljemo vas v graciozno gibanje in zabavno gibalno-plesno 
igro, ki smo jo odrasli že pozabili. Izvaja Kulturno umetniško 
društvo Cortesia.

Trajanje: ura in pol

17. 5. ob 20.00, Stanovska dvorana 

*Večer poezije, glasbe in humoresk  
z Nano Milčinski, 
koncert

Zasedba: Nana Milčinski – glas, Joži Šalej – klaviature, Nino de 
Gleria – bas, Sergej Randjelovič – bobni, Gregor Strasbergar, 
Manca Bukovac, Eva Gorenc – spremljevalni glasovi. Posebni 
gost: Juš Milčinski.
 
Nana Milčinski ustvarja na različnih področjih gledališča, radia, 
filma in televizije, kot režiserka, dramaturginja in performerka. 
Kot pevka je nastopala v različnih predstavah, septembra leta 
2012 pa je izšla njena prva zgoščenka z naslovom Še ena pomlad 
in januarja letos še druga, z naslovom Od tod do vesolja. S svojo 
glasbo se je poklonila svojemu legendarnemu dedku – Franetu 
Milčinskemu - Ježku, ki je tudi njej namenil nekaj svojega srca, 
svoje poezije. 

18. 5. od 9.00 do 20.00

Dan odprtih vrat

Na zadnji dan letošnjih Grajskih dni bomo vsem obiskovalcem 
ponudili brezplačen ogled stalne razstave Slovenska zgodovina, 
Virtualnega gradu in Razglednega stolpa. Vse zgodbe in kotičke 
poznosrednjeveške trdnjave pa lahko obiskovalci spoznajo na 
brezplačnih vodenih ogledih Ljubljanskega gradu in razstave 
Slovenska zgodovina. 

*Termini vodenih ogledov:
– Časovni stroj, od Emone do mestnega simbola: ob 11.00, 13.00 
in 15.00; 
– po Ljubljanskem gradu: ob 10.00 in ob 16.00; 
– po stalni razstavi Slovenska zgodovina: ob 12.00 in ob 14.00

Zbirno mesto: pred Info centrom

18. 5. od 10.00 do 18.00, Grajski park

Srednjeveški tabor

V srednjeveškem taboru bomo skočili nekaj stoletij v 
preteklost in pobližje spoznali življenje srednjeveških vitezov. 
Pred viteškimi šotori se bodo obiskovalci lahko preizkusili 
v lokostrelstvu in mečevanju, spoznavali viteško opremo in 
orožje ter se fotografirali bodisi na vladarskem prestolu bodisi 
v kladi. Na ogled bo postavljena rekonstrukcija Gutenbergove 
stiskalnice s prikazom tiskanja ter prikaz kovanja denarja. 
Za glasbeno spremljavo in dobro vzdušje bo s slovensko in 
evropsko srednjeveško in ljudsko glasbo poskrbela glasbena 
skupina Gita.

Sodelujoči: Društvo Vitezi Otoški, Srednjeveška skupina Celjani, 
Zavod Svitar in Manufaktura Mojster Janez

18. 5. ob 11.00, dvorana Palacij

Dan, ko je izginil Ljubljanski grad, 
predstavitev stripa

Ne zamudite predstavitve čisto prvega in pravega grajskega 
stripa z naslovom Dan, ko je izginil Ljubljanski grad, stripovski 
hiphop po zmajsko – grajski zgodovini. Strip, ki osnovnošolcem 
na šaljiv način prikazuje zgodovino Ljubljanskega gradu 
in mesta, bosta na slikovit način predstavila avtorja Žiga X 
Gombač in Ivan Mitrevski, pomagali pa jima bodo junaki iz 
stripa. Obeta se zabaven in interaktiven dogodek, kot ga na 
gradu in v njegovi širši okolici še ni bilo. Okoli grajskih vogalov 
se govori, da naj bi na predstavitev prišel tudi čisto pravi  
zmaj. Čisto prijazen, čisto pravi zmaj.

18. 5. ob 14.00, Friderikov stolp

*Stripovska delavnica

Profesionalni ilustrator Ivan Mitrevski se ne spominja dneva in 
razloga, kdaj in zakaj je začel risati, ampak dandanes to počenja 
precej resno in očesu všečno. Na stripovski delavnici bomo 
obdelali osnove medija in se naučili in/ali izpilili starodavno 
umetnost risanja stripov, preučili zgodovino in trende v stripu 
in narisali svoj strip ter se obenem sila zabavali. Priporočljivo 
za vse, ki jih medij zanima in radi prebirajo stripe. Predznanje ni 
potrebno.

Primerno za otroke, starejše od 12 let 
Trajanje: ena ura

18. 5. ob 17.00,  
dvorana Mini teatra na Ljubljanskem gradu

*Pogumna Molly, 
lutkovna predstava Mini teatra

Nekoč so živeli starši, ki so imeli kopico otrok. Otrok, ki so si 
jih želeli, vendar jih niso mogli vzdrževati. Da bi se najedli vsaj 
gozdnih jagod, jih je oče nekega dne odpeljal v gozd. A ko so 
se vračali, jih je pozabil prešteti – in zjutraj je ugotovil, da so v 
gozdu ostale njegove tri hčerke: Polly, Dolly in najmlajša Molly. 
Toda Molly ni bila le najmlajša, bila je tudi najspretnejša in 
najpogumnejša …

Režija in priredba besedila: Marek Bečka; igrata: Jose in Robert 
Korošec; dramaturgija: Marek Bečka in Katerina Schwarzova; 
oblikovanje lutk in scenografija: Robert Smolik; glasba: Jose

Primerno za otroke, starejše od treh let 
Trajanje: 45 minut

PREVZEM BREZPLAČNIH VSTOPNIC

* omejeno število mest
Za dogodke, pri katerih je število mest omejeno, bodo 
brezplačne vstopnice na voljo od 12. maja 2014 do 
zasedbe prostih mest v Info centru na Ljubljanskem 
gradu in na spodnji postaji tirne vzpenjače. Posameznik 
lahko dobi do štiri brezplačne vstopnice. 

Ime in priimek 

Naslov

E- naslov 

Podpis*

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 09.00 do 20.00, T: 01 306 42 93  
ter E: info-center@ljubljanskigrad.si

Javni zavod Ljubljanski grad si pridržuje pravico do sprememb v programu.

Izdal: Ljubljanski grad, april 2014 • Jezikovni pregled: Irena Androjna Mencinger • Foto: Sara Bano, 

Ambient d. o. o., Nada Žgank, Luka Milčinski, Miha Mally, Ivan Mitrevski, Miha Fras, arhiv LG  • 

Uredila: Janja Rozman Raubar • Oblikovanje: Planar d.o.o.  • Tisk: Tiskarna Januš 

NAGRADNA IGRA
V sklopu Grajskih dni bo potekala nagradna igra; 
19. maja 2014 bomo izžrebali petnajst nagrajencev 
in podelili nekaj privlačnih nagrad:

1. nagrada  večerja za dve osebi v restavraciji 
Strelec

2. nagrada  družinsko kosilo v Gostilni na Gradu  
(do štiri osebe)

3. nagrada  družinsko sladko razvajanje v Grajski 
kavarni (do štiri osebe) 
4.–6. nagrada  dve vstopnici za vodeni ogled 
Časovni stroj – od Emone do mestnega simbola

7.–10. nagrada  strip Dan, ko je izginil Ljubljanski 
grad 

10.–15. nagrada  družabna igra Zmajsko - grajski hip 
hop

Nagrajence bomo o žrebu obvestili po elektronski pošti. Vsak, 
ki bo oddal izpolnjen obrazec, bo prejel tudi lep spominek na 
Grajske dni.

Vpišite svoje podatke v spodnja polja in obrazec oddajte v 
nabiralnik na spodnji postaji vzpenjače, v Info centru ali pri 
blagajni Razglednega stolpa.

*S podpisom pooblaščam Ljubljanski grad, da mojih podatkov ne posreduje drugim fizičnim 

ali pravnim osebam brez izrecnega dovoljenja. Podatke lahko Ljubljanski grad uporablja za 

potrebe obveščanja za nedoločeni čas oz. do mojega preklica. Ljubljanski grad se obvezuje, 

da bo pridobljene podatke zavaroval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ustanoviteljica

Za obiske  
dogodkov 

priporočamo 
vožnjo z 

vzpenjačo.

V času 
Grajskih dni 

velja znižana 
cena povratne 
vozovnice za 

vzpenjačo.

Tega dne bo strip na voljo po 

posebni, promocijski ceni. 
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