
PREDAVANJA

Cena vstopnice za upokojence: 2 € za posamezno predavanje

Ljubljanski grad med svoje programe uvršča zanimiva 
predavanja, katerih vsebina je v povezavi z zgodovino 
Ljubljanskega gradu in mesta pod njim. 

10., 17., 24. april 2014 / 18. 30 / Modra dvorana

V aprilskem ciklu bomo predstavili viteštvo na 
Slovenskem, fenomen vitezov in vojskovanja ter 
orožje v poznem srednjem veku na Slovenskem. 

2., 9., 16., 23. oktober 2014 / 18.30 / Modra dvorana

Oktobrski cikel prinaša predstavitev I. svetovne vojne; 
poudarek bo na družbenih in nacionalnih razmerah v 
mestu Ljubljana.  

STALNA RAZSTAVA SLOVENSKA 
ZGODOVINA IN »SENIOR & JUNIOR« 
VSTOPNICA

Cena vstopnic: 
»Senior & Junior Mini« (1 upokojenec in 1 otrok do 7 let): 3,5 €. 
»Senior & Junior Maxi« (1 upokojenec in 1 otrok nad 7 let): 7 €

V želji medgeneracijskega sodelovanja smo 
pripravili zanimivo in cenovno privlačno vstopnico, 
imenovano »Senior & Junior«. Babice in dedke 
vabimo, da se skupaj s svojimi vnukinjami in vnuki z 
vzpenjačo podajo na Ljubljanski grad in na razstavi 
o zgodovinskem razvoju slovenskega prostora od 
prazgodovine do danes, ki je postavljena v treh 
nivojih, odkrijejo tudi kakšnega ljudskega junaka. Če 
še niste bili eden izmed več kot 170.000 obiskovalcev, 
ki so se v treh letih in pol sprehodili skozi razstavne 
prostore Slovenske zgodovine, nas morate obiskati. 
Navdušeni bodo tudi najmlajši, saj so vsebine 
predstavljene na zanimiv in privlačen način.

na Ljubljanskem gradu

POUČNO, USTVARJALNO,
GLASBENO, PLESNO

Ljubljanski grad, krona nad mestom, že 
več kot pet stoletij soustvarja veduto 
slovenske prestolnice. Mogočna 
trdnjava, mestni simbol, najbolj 
obiskana turistična točka v Ljubljani, 
oaza zelenja nad mestom, prostor 
raznovrstnih kulturnih doživetij ter 
nepozabnih srečanj … pa za svojimi 
zidovi ponuja še mnogo več. Za vse 
vas, ki radi dejavno preživljate svoj 
prosti čas, se srečujete in povezujete, 
ustvarjate in se zabavate, svoja znanja 
in izkušnje prenašate na mlajše, 
ki so vam blizu kultura ter preplet 
zgodovine in sodobnosti, smo v 
nadaljevanju izbrali nekaj programov 
iz naše kulturno-turistične ponudbe. 
Veseli bomo vašega obiska. 

Odpiralni časi 

 Mesec Grad in Vzpenjača Zanimivosti*  

 I      II      III      XI 10.00–20.00 10.00–18.00

 IV      V      X 9.00–21.00 9.00–20.00

 VI      VII      VIII      IX 9.00–23.00 9.00–21.00

 XII 10.00–22.00 10.00–19.00

*Virtualni grad, razstava Slovenska zgodovina, Kaznilnica, kapela, Razgledni stolp

TEČAJ KALIGRAFIJE

Cena vstopnice za upokojence ali skupino nad 15 oseb: 16 € za 
celoten tečaj

Kaligrafija ali lepopisje je zavidljiva veščina, ki so jo 
v srednjem veku obvladali le redki, a zato v takratni 
družbi tem bolj cenjeni posamezniki. Dandanes 
se kaligrafi ukvarjajo predvsem s posnemanjem 
starih pisav, ki dajejo poseben čar in lepoto vabilom, 
čestitkam, priznanjem, naslovom, listinam in 
raznim okrasnim predmetom. Pridružite se nam na 
Ljubljanskem gradu in v delavnici kaligrafije osvojite 
osnove lepopisja. Na tečaju je poskrbljeno za ves 
potreben material: kaligrafsko pero, tuš ter papir za 
končni izdelek.

6., 13., 20., 27. november 2014 / 17.00 / Friderikov stolp

Programi za aktivne 

v tretjem življenjskem 

obdobju - 2014

Informacije, rezervacije in prodaja vstopnic: 
Info center na Ljubljanskem gradu, spodnja postaja 
vzpenjače, www.ljubljanskigrad.si ter na vseh prodajnih 
mestih www.mojekarte.si (med drugim Petrolovi bencinski 
servisi, poslovalnice Kompasa po Sloveniji …). 

Ljubljanski grad si pridržuje pravico do sprememb v programu. 
Izdal: Ljubljanski grad, januar 2014. Uredila: Janja Rozman Raubar. Foto: arhiv LG.

I: +386 1/306 42 93
E: info-center@ljubljanskigrad.si
W: ljubljanskigrad.si

Ustanoviteljica
The founder

@LjubljanskigradLjubljana Castle

Več o celotni ponudbi programov Ljubljanskega gradu 
(preostali glasbeni cikli, razstave, letni kino, izobraževalni 
programi, Grajski dnevi …) si preberite na naši spletni strani 
www.ljubljanskigrad.si. Z veseljem vam pošljemo dodatne 
izvode zloženk ali odgovorimo na vaša vprašanja.. Pokličite 
nas v Info center po telefonu: 306 42 93 ali nam pišite na 
e-naslov: info@ljubljanskigrad.si. 

ZGODBE LJUBLJANSKIH GRADOV

Cena vstopnice za upokojence ali skupino nad 15 oseb: 8,5 €
Z vstopnico si je mogoče ogledati vse aktualne vsebine, ki jih 
ponujajo ljubljanski gradovi; vključuje tudi povratno vozovnico za 
tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad. Vstopnica velja tri dni. 

Na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2013, se je začel 
projekt Zgodbe ljubljanskih gradov, v okviru katerega 
je za štiri ljubljanske gradove na voljo skupna 
vstopnica po ugodni ceni. V projekt so vključeni 
Ljubljanski, Tivolski, Fužinski in Cekinov grad.

Gradovi so neizmerno privlačni, v ljudeh netijo 
raziskovalni duh ... Ob zgodbah o skritih zakladih, 
podzemnih hodnikih, grajskih stolpih in ječah 
prebujajo tudi radovednost o novih vsebinah, ki 
dandanes bogatijo stare prostore. Ljubljanski gradovi 
povezujejo bogato zgodovinsko dediščino s kulturno 
ponudbo, saj so obenem sedeži kulturnih ustanov in 
ponujajo na ogled muzejske zbirke. 

Odkrijte preplet zgodovine in sodobnega ter se 
podajte na pot do štirih ljubljanskih gradov! 

Poučno

Ustvarjalno
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 IV      V      X 9.00–21.00 9.00–20.00

 VI      VII      VIII      IX 9.00–23.00 9.00–21.00

 XII 10.00–22.00 10.00–19.00

*Virtualni grad, razstava Slovenska zgodovina, Kaznilnica, kapela, Razgledni stolp

TEČAJ KALIGRAFIJE

Cena vstopnice za upokojence ali skupino nad 15 oseb: 16 € za 
celoten tečaj

Kaligrafija ali lepopisje je zavidljiva veščina, ki so jo 
v srednjem veku obvladali le redki, a zato v takratni 
družbi tem bolj cenjeni posamezniki. Dandanes 
se kaligrafi ukvarjajo predvsem s posnemanjem 
starih pisav, ki dajejo poseben čar in lepoto vabilom, 
čestitkam, priznanjem, naslovom, listinam in 
raznim okrasnim predmetom. Pridružite se nam na 
Ljubljanskem gradu in v delavnici kaligrafije osvojite 
osnove lepopisja. Na tečaju je poskrbljeno za ves 
potreben material: kaligrafsko pero, tuš ter papir za 
končni izdelek.

6., 13., 20., 27. november 2014 / 17.00 / Friderikov stolp

Programi za aktivne 

v tretjem življenjskem 

obdobju - 2014

Informacije, rezervacije in prodaja vstopnic: 
Info center na Ljubljanskem gradu, spodnja postaja 
vzpenjače, www.ljubljanskigrad.si ter na vseh prodajnih 
mestih www.mojekarte.si (med drugim Petrolovi bencinski 
servisi, poslovalnice Kompasa po Sloveniji …). 

Ljubljanski grad si pridržuje pravico do sprememb v programu. 
Izdal: Ljubljanski grad, januar 2014. Uredila: Janja Rozman Raubar. Foto: arhiv LG.

I: +386 1/306 42 93
E: info-center@ljubljanskigrad.si
W: ljubljanskigrad.si

Ustanoviteljica
The founder

@LjubljanskigradLjubljana Castle

Več o celotni ponudbi programov Ljubljanskega gradu 
(preostali glasbeni cikli, razstave, letni kino, izobraževalni 
programi, Grajski dnevi …) si preberite na naši spletni strani 
www.ljubljanskigrad.si. Z veseljem vam pošljemo dodatne 
izvode zloženk ali odgovorimo na vaša vprašanja.. Pokličite 
nas v Info center po telefonu: 306 42 93 ali nam pišite na 
e-naslov: info@ljubljanskigrad.si. 

ZGODBE LJUBLJANSKIH GRADOV

Cena vstopnice za upokojence ali skupino nad 15 oseb: 8,5 €
Z vstopnico si je mogoče ogledati vse aktualne vsebine, ki jih 
ponujajo ljubljanski gradovi; vključuje tudi povratno vozovnico za 
tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad. Vstopnica velja tri dni. 

Na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2013, se je začel 
projekt Zgodbe ljubljanskih gradov, v okviru katerega 
je za štiri ljubljanske gradove na voljo skupna 
vstopnica po ugodni ceni. V projekt so vključeni 
Ljubljanski, Tivolski, Fužinski in Cekinov grad.

Gradovi so neizmerno privlačni, v ljudeh netijo 
raziskovalni duh ... Ob zgodbah o skritih zakladih, 
podzemnih hodnikih, grajskih stolpih in ječah 
prebujajo tudi radovednost o novih vsebinah, ki 
dandanes bogatijo stare prostore. Ljubljanski gradovi 
povezujejo bogato zgodovinsko dediščino s kulturno 
ponudbo, saj so obenem sedeži kulturnih ustanov in 
ponujajo na ogled muzejske zbirke. 

Odkrijte preplet zgodovine in sodobnega ter se 
podajte na pot do štirih ljubljanskih gradov! 

Poučno

Ustvarjalno
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predavanja, katerih vsebina je v povezavi z zgodovino 
Ljubljanskega gradu in mesta pod njim. 
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PLESNI VEČERI NA LJUBLJANSKEM 
GRADU 2014

Cene vstopnic so enotne: 9 € za posamezni plesni večer / 15 € 
za Ples pod zvezdami na Grajskem dvorišču / 72 € za vse plesne 
večere v letu 2014.

 »Plesati v prelepem grajskem okolju ob odlični 
plesni glasbi in s pravimi plesnimi navdušenci – zakaj 
pa ne?« Tako smo razmišljali in v letu 2013 začeli 
prirejati plesne večere na Ljubljanskem gradu. V 
Stanovski dvorani, Palaciju ter v poletnem času tudi 
na romantičnem Grajskem dvorišču smo preplesali 
devet večerov. Obiskovalci so se navdušeno odzvali 
in soustvarjali prave plesne večere, za nekaj dodatne 
plesne energije so poskrbeli tudi gostujoči plesni pari. 

Tudi v letu 2014 nadaljujemo s tematskimi plesnimi 
večeri, ki bodo ob izbrani plesni glasbi namenjeni 
zabavi, druženju, sprostitvi in, seveda, predvsem plesu. 

Stanovska dvorana in Palacij 

15. februar ob 20.00 

Valentinov ples

15. marec ob 20.00

Gregorjev ples

5. april ob 20.00

Cvetni ples 

10. maj ob 20.00

Grajski ples

14. junij ob 20.00, Grajsko dvorišče

Ples pod zvezdami

18. oktober ob 20.00

Kostanjev ples

15. november ob 20.00

Martinov ples

20. december ob 20.00

Predbožični ples

KONCERTNI CIKEL »ZVOKI KLASIKE 
NA LJUBLJANSKEM GRADU« 

Cena vstopnice za upokojence ali skupino nad 15 oseb: 7 € za 
posamezni koncert / 35 € za celotni cikel šestih koncertov.

Dve sezoni koncertnega cikla Zvoki klasike sta že 
za nami. V tem času smo gostili priznane slovenske 
izvajalce, ki so se izkazali kot odlični glasbeniki; med 
njimi je bilo tudi že nekaj vrhunskih tujih izvajalcev. 
Posebnost tretje sezone, ki bo potekala med 
septembrom in decembrom 2014, bo predstavitev 
tistih tujih glasbenikov, ki so si za novo domovino 
izbrali našo deželo. Ob tem pa nismo pozabili na 
mlade slovenske umetnike, ki pravkar začenjajo 
svojo umetniško pot.  Kot poseben posladek cikla 
pa bo nedvomno Gavriel Lipkind, mladi violončelist 
judovskega rodu, ki je pred nedavnim kot meteor 
zablestel na evropskem glasbenem nebu. 

Stanovska dvorana 

17. september ob 20.00 

Theresa Plut, sopran; 
Giacomo Battarino, klavir

8. oktober ob 19.00 

Nadežda Torakeva, violina; 
Aleksandra Pavlovič, klavir

22. oktober ob 20.00 

Denys Masliuk, klavir

5. november ob 19.00 

Uroš Barič, kitara

26. november ob 20.00 

Oskar Laznik, saksofon; 
Tadej Horvat, klavir

10. december ob 19.00 

Gavriel Lipkind, violončelo; 
Roman Zaslavsy, klavir

»Časovni stroj« bo obiskovalce na vodenem 
ogledu popeljal skozi šest prelomnih obdobij, ki 
so zaznamovala zgodovino Ljubljanskega gradu 
in življenja v našem mestu. Na vsaki od »časovnih 
postaj« jih bo dočakala osebnost in jim predstavila 
»svoje« obdobje. Sprehod bomo začeli v rimski 
Emoni in ga nadaljevali v zgodnjem srednjem veku, 
ko se v spopade med pogani in kristjani »vmeša« 
sv. Jurij in premaga strašnega zmaja. Srednji vek 
pripelje na Ljubljanski grad cesarja Friderika 
III. Habsburškega in tudi kakšno dvorno damo. 
Predstavnik Napoleonovih Ilirskih provinc bo 
seveda vojak. 18. stoletje pomeni za Grad temačno 
obdobje s kaznilnico in kaznjenci, 20. stoletje pa 
mineva v znamenju nekaterih velikih imen, med 
katerimi izstopa nekdanji ljubljanski župan Ivan 
Hribar. Kostumirani predstavniki vseh naštetih 
obdobij bodo ustvarili prav posebno razpoloženje, 
ki bo poučno in zabavno hkrati. Pričakuje vas grajski 
»časovni stroj«! 

Popotovanje skozi čas zaključite s kosilom v 
Gostilni na Gradu. Informacije in rezervacije  
terminov: matjaz.konda@ljubljanskigrad.si, 
T: 01/ 306 42 73.

Vse dni v letu lahko vnaprej rezervirate tudi druge 
termine vodenih ogledev v kostumih.

Termini vodenih ogledov v kostumih

Cena vstopnice:  12 € (vodeni ogled in vzpenjača), 
18 € (vodeni ogled, vzpenjača in kosilo).

Mesec  Dan Ura 

I    II    III    XI nedelja   11.00, 15.00

IV    V    X    XII sobota in nedelja   11.00, 15.00

VI    VII    VIII    IX vsak dan  11.00, 13.00, 17.00, 19.00
  

Časovni stroj

Vodeni ogledi 
Ljubljanskega gradu 
v kostumih

NOVOGlasbeno Plesno

Novo v ponudbi – od 1. aprila 2014 dalje
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posamezni koncert / 35 € za celotni cikel šestih koncertov.

Dve sezoni koncertnega cikla Zvoki klasike sta že 
za nami. V tem času smo gostili priznane slovenske 
izvajalce, ki so se izkazali kot odlični glasbeniki; med 
njimi je bilo tudi že nekaj vrhunskih tujih izvajalcev. 
Posebnost tretje sezone, ki bo potekala med 
septembrom in decembrom 2014, bo predstavitev 
tistih tujih glasbenikov, ki so si za novo domovino 
izbrali našo deželo. Ob tem pa nismo pozabili na 
mlade slovenske umetnike, ki pravkar začenjajo 
svojo umetniško pot.  Kot poseben posladek cikla 
pa bo nedvomno Gavriel Lipkind, mladi violončelist 
judovskega rodu, ki je pred nedavnim kot meteor 
zablestel na evropskem glasbenem nebu. 

Stanovska dvorana 

17. september ob 20.00 

Theresa Plut, sopran; 
Giacomo Battarino, klavir

8. oktober ob 19.00 

Nadežda Torakeva, violina; 
Aleksandra Pavlovič, klavir

22. oktober ob 20.00 

Denys Masliuk, klavir

5. november ob 19.00 

Uroš Barič, kitara

26. november ob 20.00 

Oskar Laznik, saksofon; 
Tadej Horvat, klavir

10. december ob 19.00 

Gavriel Lipkind, violončelo; 
Roman Zaslavsy, klavir

»Časovni stroj« bo obiskovalce na vodenem 
ogledu popeljal skozi šest prelomnih obdobij, ki 
so zaznamovala zgodovino Ljubljanskega gradu 
in življenja v našem mestu. Na vsaki od »časovnih 
postaj« jih bo dočakala osebnost in jim predstavila 
»svoje« obdobje. Sprehod bomo začeli v rimski 
Emoni in ga nadaljevali v zgodnjem srednjem veku, 
ko se v spopade med pogani in kristjani »vmeša« 
sv. Jurij in premaga strašnega zmaja. Srednji vek 
pripelje na Ljubljanski grad cesarja Friderika 
III. Habsburškega in tudi kakšno dvorno damo. 
Predstavnik Napoleonovih Ilirskih provinc bo 
seveda vojak. 18. stoletje pomeni za Grad temačno 
obdobje s kaznilnico in kaznjenci, 20. stoletje pa 
mineva v znamenju nekaterih velikih imen, med 
katerimi izstopa nekdanji ljubljanski župan Ivan 
Hribar. Kostumirani predstavniki vseh naštetih 
obdobij bodo ustvarili prav posebno razpoloženje, 
ki bo poučno in zabavno hkrati. Pričakuje vas grajski 
»časovni stroj«! 

Popotovanje skozi čas zaključite s kosilom v 
Gostilni na Gradu. Informacije in rezervacije  
terminov: matjaz.konda@ljubljanskigrad.si, 
T: 01/ 306 42 73.

Vse dni v letu lahko vnaprej rezervirate tudi druge 
termine vodenih ogledev v kostumih.

Termini vodenih ogledov v kostumih

Cena vstopnice:  12 € (vodeni ogled in vzpenjača), 
18 € (vodeni ogled, vzpenjača in kosilo).

Mesec  Dan Ura 

I    II    III    XI nedelja   11.00, 15.00

IV    V    X    XII sobota in nedelja   11.00, 15.00

VI    VII    VIII    IX vsak dan  11.00, 13.00, 17.00, 19.00
  

Časovni stroj

Vodeni ogledi 
Ljubljanskega gradu 
v kostumih

NOVOGlasbeno Plesno

Novo v ponudbi – od 1. aprila 2014 dalje



PLESNI VEČERI NA LJUBLJANSKEM 
GRADU 2014

Cene vstopnic so enotne: 9 € za posamezni plesni večer / 15 € 
za Ples pod zvezdami na Grajskem dvorišču / 72 € za vse plesne 
večere v letu 2014.
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Emoni in ga nadaljevali v zgodnjem srednjem veku, 
ko se v spopade med pogani in kristjani »vmeša« 
sv. Jurij in premaga strašnega zmaja. Srednji vek 
pripelje na Ljubljanski grad cesarja Friderika 
III. Habsburškega in tudi kakšno dvorno damo. 
Predstavnik Napoleonovih Ilirskih provinc bo 
seveda vojak. 18. stoletje pomeni za Grad temačno 
obdobje s kaznilnico in kaznjenci, 20. stoletje pa 
mineva v znamenju nekaterih velikih imen, med 
katerimi izstopa nekdanji ljubljanski župan Ivan 
Hribar. Kostumirani predstavniki vseh naštetih 
obdobij bodo ustvarili prav posebno razpoloženje, 
ki bo poučno in zabavno hkrati. Pričakuje vas grajski 
»časovni stroj«! 

Popotovanje skozi čas zaključite s kosilom v 
Gostilni na Gradu. Informacije in rezervacije  
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