Zbirka medijskih objav
Za MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA
Število objav: 42
Internet: 37
Radio: 2
Televizija: 2
Tisk: 1
Spremljane teme:
Plečnikova ...: 8
Mestni muzej Ljubljana: 6
... Ljubljana: 0
Galerija Tobačna: 0
Mestna galerija ...: 0
Muzej ... Ljubljane: 0
Blaž Peršin: 0
Bežigrajska galerija: 0
Jakopičeva galerija: 0
Marija Skočir: 0
Martin Horvat: 0
RogLab: 0
Indigo festival: 0
Cukrarna: 42
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Naslov

Tedenska napoved - kultura od 1. do 7. 11.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 29. 10. 2021

Avtor

STA

Teme

Plečnikova hiša/Plečnikova zbirka , Cukrarna

...igralca Tracyja Lettsa, ki bo 4.11.; ob 10. uri, MGL, foaje, Čopova ulica 14. LJUBLJANA - Novinarska konferenca s
predstavitvijo festivala Exodos; ob 10.30, Cukrarna Bar, Poljanski nasip 40. LJUBLJANA - Znanstvenoraziskovalna
delavnica in metodološka diskusija izredne profesorice in raziskovalke na Fakulteti za računalništvo...

Naslov

Tedenska napoved - kultura od 1. do 7. 11.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 31. 10. 2021

Avtor

STA

Teme

Plečnikova hiša/Plečnikova zbirka , Cukrarna

...igralca Tracyja Lettsa, ki bo 4.11.; ob 10. uri, MGL, foaje, Čopova ulica 14. LJUBLJANA - Novinarska konferenca s
predstavitvijo festivala Exodos; ob 10.30, Cukrarna Bar, Poljanski nasip 40. LJUBLJANA - Znanstvenoraziskovalna
delavnica in metodološka diskusija izredne profesorice in raziskovalke na Fakulteti za računalništvo...

Naslov

Tedenska napoved - kultura od 1. do 7. 11.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 1. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Plečnikova hiša/Plečnikova zbirka , Cukrarna

...igralca Tracyja Lettsa, ki bo 4.11.; ob 10. uri, MGL, foaje, Čopova ulica 14. LJUBLJANA - Novinarska konferenca s
predstavitvijo festivala Exodos; ob 10.30, Cukrarna Bar, Poljanski nasip 40. LJUBLJANA - Znanstvenoraziskovalna
delavnica in metodološka diskusija izredne profesorice in raziskovalke na Fakulteti za računalništvo...

Naslov

Napoved - Slovenija, 2. 11. (torek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 2. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...igralca Tracyja Lettsa, ki bo 4.11.; MGL, foaje, Čopova ulica 14, LJUBLJANA (STA/AVDIO) 10.30 novinarska
konferenca s predstavitvijo festivala Exodos; Cukrarna Bar, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA (STA/AVDIO) 17.00
prireditev z naslovom Dostojevski in glasba, ki ga ob 200-letnici rojstva ruskega pisatelja Fjodorja...

Naslov

Zavod Exodos predstavlja dvoletne produkcije in projekt Share

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 2. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Mestni muzej Ljubljana , Cukrarna

...tudi za družbeno kohezijo v lokalnem okolju," je še navedla. Bučinel je skozi objektiv beležil vtise izvajana projekta
Share na terenu. Dopoldne so v Cukrarni prikazali njegov kratki film Share; Creative Power of Art, ki je nastal med
gostovanjem v Burkini Faso, v sredo pa bo v Dijaškem domu Ivana Cankarja prikazan...
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Naslov

Zavod Exodos predstavlja dvoletne produkcije in projekt Share

Medij

Veza.sigledal.org, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Mestni muzej Ljubljana , Cukrarna

...tudi za družbeno kohezijo v lokalnem okolju," je še navedla. Bučinel je skozi objektiv beležil vtise izvajana projekta
Share na terenu. Dopoldne so v Cukrarni prikazali njegov kratki film Share; Creative Power of Art , ki je nastal med
gostovanjem v Burkini Faso, v sredo pa bo v Dijaškem domu Ivana Cankarja prikazan...

Naslov

Exodos

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Program A 1; 3. 11. 2021

Avtor

Petra Tanko

Teme

Mestni muzej Ljubljana , Cukrarna

18:12

Trajanje: 4 min

...bistvu mi prihajamo z različnimi programi dol njim nasproti nasprotje. PETRA TANKO (voditeljica) Te dni bo v
Ljubljani v dijaškem domu Ivana Cankarja in v Cukrarni razvrstil umetniški program nastal v času projekta Share. Nocoj
v kamerunski plesalec koreograf uprizoril plesni solo cross. Sam se je leta 2017 odpravil...

Naslov

Projekt Share in zavod Exodos

Medij

Radio Slovenija 3, Slovenija

Rubrika, Datum

Svet kulture; 3. 11. 2021

Avtor

Petra Tanko

Teme

Mestni muzej Ljubljana , Cukrarna

16:09

Trajanje: 6 min

...v bistvu mi prihajamo z različnimi programi dol, njim nasproti. PETRA TANKO (novinarka) Te dni se bo v Ljubljani v
dijaškem domu Ivana Cankarja in v Cukrarni zvrstil umetniški program, nastal v času projekta Shere. Nocoj bo
kamerunski plesalec in koreograf Tchina Ndjidda uprizoril plesni solo cross. Sam se je...

Naslov

Zavod Exodos predstavlja dvoletne produkcije in projekt Share

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 11. 2021

Avtor

N.Š.

Teme

Cukrarna

...tudi za družbeno kohezijo v lokalnem okolju," je še navedla. Bučinel je skozi objektiv beležil vtise izvajana projekta
Share na terenu. Dopoldne so v Cukrarni prikazali njegov kratki film Share; Creative Power of Art, ki je nastal med
gostovanjem v Burkini Faso, v sredo pa bo v Dijaškem domu Ivana Cankarja prikazan...

Naslov

Napoved - Slovenija, 5. 11. (petek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 4. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Plečnikova hiša/Plečnikova zbirka , Cukrarna

...sodišču nadaljevanje sojenja zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina (ob 9. uri). LJUBLJANA - Svetovni dan
romskega jezika. KULTURA LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši bo na ogled razstava Prostorski koncepti Plečnikovih
prenov, ki povzema dveletno raziskovanje različnih Plečnikovih prenov spomenikov v odprte javne prostore,...
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Naslov

Napoved - Slovenija, 5. 11. (petek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 4. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Plečnikova hiša/Plečnikova zbirka , Cukrarna

...sodišču nadaljevanje sojenja zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina (ob 9. uri). LJUBLJANA - Svetovni dan
romskega jezika. KULTURA LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši bo na ogled razstava Prostorski koncepti Plečnikovih
prenov, ki povzema dveletno raziskovanje različnih Plečnikovih prenov spomenikov v odprte javne prostore,...

Naslov

Predstava o želji po sobivanju, ustvarjena z umetniki iz afriških in evropskih držav

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 11. 2021

Avtor

P. G.

Teme

Cukrarna

...Luštka, naslovljena I Have a Dream uvaja sklop dogodkov, ki jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu
predstavitve rezultatov svojega dela v času koronakrize. Predstava bo premierno izvedena drevi ob 19.30 v parterju
Cukrarne. Gre za prvo produkcijo, nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos izvaja s partnerji....

Naslov

Napoved - Slovenija, 5. 11. (petek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 5. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Plečnikova hiša/Plečnikova zbirka , Cukrarna

...sodišču nadaljevanje sojenja zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina (ob 9. uri). LJUBLJANA - Svetovni dan
romskega jezika. KULTURA LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši bo na ogled razstava Prostorski koncepti Plečnikovih
prenov, ki povzema dveletno raziskovanje različnih Plečnikovih prenov spomenikov v odprte javne prostore,...

Naslov

V Cukrarni premiera Luštkove predstave iz projekta Share I Have a Dream

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 5. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...V parterju Cukrarne bo drevi ob 19.30 premierno izvedena predstava I Have a Dream avtorja Gregorja Luštka. Gre
za prvo produkcijo, nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod...

Naslov

Tedenska napoved - kultura od 8. do 14. 11.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 5. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...DobraVaga. LJUBLJANA - Slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa Žigana
Krajčana (Zavod Exodos Ljubljana); ob 19.30, Cukrarna, Poljanski nasip 40. LJUBLJANA - Prvi koncert cikla Forum
nove glasbe (do 27.); Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10. PTUJ - Dražba v galeriji Luna,...
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Naslov

Pregled - Slovenija, 5. 11. (petek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 5. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Plečnikova hiša/Plečnikova zbirka , Cukrarna

...župane in županje vseh slovenskih občin ter jih pozvali k skupnemu ukrepanju za zamejitev koronavirusnih okužb v
njihovi občini. LJUBLJANA - V parterju Cukrarne je bila premierno izvedena predstava I Have a Dream avtorja
Gregorja Luštka. Gre za prvo produkcijo, nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos...

Naslov

Pregled - Slovenija, 5. 11. (petek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 5. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Plečnikova hiša/Plečnikova zbirka , Cukrarna

Povzetek

...župane in županje vseh slovenskih občin ter jih pozvali k skupnemu ukrepanju za zamejitev koronavirusnih okužb v
njihovi občini. LJUBLJANA - V parterju Cukrarne je bila premierno izvedena predstava I Have a Dream avtorja
Gregorja Luštka. Gre za prvo produkcijo, nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos...

Televizija

Naslov

Razstava In your eyes

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Odmevi; 5. 11. 2021

Avtor

Tina Šrot

Teme

Cukrarna
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22:37

Trajanje: 2 min

...MELITA KONTREC (voditeljica) V Zavodu Exodus Ljubljana so pred leti zagnali mednarodni projekt kreativne moči
umetnosti Share, v sklopu katerega so nocoj v Cukrarni odprli potujočo fotografsko razstavo in In your eyes fotografa
Boruta Bučinela in prikazali prvo uprizoritev predstave koreografa Gregorja Luštka I have...

Naslov

Predstava o želji po sobivanju, ustvarjena z umetniki iz afriških in evropskih držav

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 5. 11. 2021

Avtor

P. G.

Teme

Cukrarna

...projekta Share Predstava koreografa, plesalca in pedagoga Gregorja Luštka, naslovljena I Have a Dream uvaja sklop
dogodkov, ki jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu predstavitve rezultatov svojega dela v času koronakrize.
P. G. 5. november 2021 ob 16:01 Ljubljana - MMC RTV SLO, STA V predstavi I Have a Dream...

Naslov

Predstava o želji po sobivanju, ustvarjena z umetniki iz afriških in evropskih držav

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 11. 2021

Avtor

Unknown

Teme

Cukrarna

...Predstava koreografa, plesalca in pedagoga Gregorja Luštka, naslovljena I Have a Dream uvaja sklop dogodkov, ki
jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu predstavitve rezultatov svojega dela v času koronakrize. ...
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Naslov

Predstava o želji po sobivanju, ustvarjena z umetniki iz afriških in evropskih držav

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 11. 2021

Avtor

Unknown

Teme

Cukrarna

...Predstava koreografa, plesalca in pedagoga Gregorja Luštka, naslovljena I Have a Dream uvaja sklop dogodkov, ki
jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu predstavitve rezultatov svojega dela v času koronakrize. ...

Naslov

V Cukrarni premiera Luštkove predstave iz projekta Share I Have a Dream

Medij

Veza.sigledal.org, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...V parterju Cukrarne bo drevi ob 19.30 premierno izvedena predstava I Have a Dream avtorja Gregorja Luštka. Gre
za prvo produkcijo, nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod...

Naslov

Tedenska napoved - kultura od 8. do 14. 11.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 7. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...DobraVaga. LJUBLJANA - Slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa Žigana
Krajnčana (Zavod Exodos Ljubljana); ob 19.30, Cukrarna, Poljanski nasip 40. LJUBLJANA - Prvi koncert cikla Forum
nove glasbe (do 27.); Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10. PTUJ - Dražba v galeriji Luna,...

Naslov

Tedenska napoved - kultura od 8. do 14. 11.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 8. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...DobraVaga. LJUBLJANA - Slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa Žigana
Krajnčana (Zavod Exodos Ljubljana); ob 19.30, Cukrarna, Poljanski nasip 40. LJUBLJANA - Prvi koncert cikla Forum
nove glasbe (do 27.); Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10. PTUJ - Dražba v galeriji Luna,...

Naslov

Napoved - Slovenija, 12. 11. (petek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 11. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...Kubedu; Libertas, KOPER 19.30 slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa
Žigana Krajčana (Zavod Exodos Ljubljana); Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA 20.00 lirični kabaret dua
Bešamel; Galerija Škuc, Stari trg 21, LJUBLJANA 20.00 gostovanje KunstTeatra iz Zagreba s predstavo...

6

Internet
Zaporedna št.
26

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
27

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
28

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
29

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
30

Povzetek

Naslov

Napoved - Slovenija, 12. 11. (petek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 11. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...Kubedu; Libertas, KOPER 19.30 slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa
Žigana Krajčana (Zavod Exodos Ljubljana); Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA 20.00 lirični kabaret dua
Bešamel; Galerija Škuc, Stari trg 21, LJUBLJANA 20.00 gostovanje KunstTeatra iz Zagreba s predstavo...

Naslov

"To, kar sem, ni to, kar hočem postati." Dve predstavi Žigana Krajnčana v Cukrarni.

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2021

Avtor

N.Š.

Teme

Cukrarna

...V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana na sporedu premiera slovensko-latvijske
predstave Inter-view Žigana Krajnčana. Ustvarjajo jo gibalci...

Naslov

Napoved - Slovenija, 13. in 14. 11. (sobota in nedelja)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 12. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...performans Žigana Kranjčana z naslovom Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj, s katerim se končuje
predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana; Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA 19.30 sklepna slovesnost
Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg 6,...

Naslov

Napoved - Slovenija, 12. 11. (petek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 12. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...Kubedu; Libertas, KOPER 19.30 slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa
Žigana Krajčana (Zavod Exodos Ljubljana); Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA 20.00 lirični kabaret dua
Bešamel; Galerija Škuc, Stari trg 21, LJUBLJANA 20.00 gostovanje KunstTeatra iz Zagreba s predstavo...

Naslov

Žigan Krajnčan v Cukrarni predstavlja dva nova projekta

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 12. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Mestni muzej Ljubljana , Cukrarna

...V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu premiera slovensko-latvijske
predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo...
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Naslov

Napoved - Slovenija, 13. 11. (sobota)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 12. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...performans Žigana Kranjčana z naslovom Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj, s katerim se končuje
predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana; Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA 19.30 sklepna slovesnost
Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg 6,...

Naslov

Napoved - Slovenija, 13. 11. (sobota)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 12. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...performans Žigana Kranjčana z naslovom Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj, s katerim se končuje
predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana; Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA 19.30 sklepna slovesnost
Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg 6,...

Naslov

Pregled - Slovenija, 12. 11. (petek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 12. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...domača dela. Kuratorica festivala Iris ter Schiphorst je za temo izbrala glasbo in medije. Prvi koncert je bil v
Slovenski filharmoniji. LJUBLJANA - V Cukrarni je bila v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana premiera
slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo gibalci...

Naslov

Intervju

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Odmevi; 12. 11. 2021

Avtor

Tina Šrot

Teme

Cukrarna

22:39

Trajanje: 2 min

...TV SLOVENIJA 1, 12.11.2021, ODMEVI, 22:39 TEJA D. KUNST (voditeljica) Zavod Eksodus je v galeriji Cukrarna
nocoj premierno prikazal plesno, večžanrsko in večgeneracijsko predstavo Intervju v režiji in koreografiji Žigana
Kranjčana. Latvijsko slovenska koprodukcija...

Naslov

Žigan Krajnčan še pred polfinalom Talentov predstavlja nekaj novega

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2021

Avtor

K. M.

Teme

Cukrarna

...Krajnčan, POP TV Žigan je bil zlati gumb Marjetke Vovk v šovu Slovenija ima talent. Še pred polfinalnim nastopom
pa že predstavlja dva nova projekta. V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na
sporedu premiera slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo...
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Naslov

Žigan Krajnčan še pred polfinalom Talentov predstavlja nekaj novega

Medij

Njena.svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 12. 11. 2021

Avtor

K. M.

Teme

Cukrarna

...Žigan je bil zlati gumb Marjetke Vovk v šovu Slovenija ima talent. Še pred polfinalnim nastopom pa že predstavlja
dva nova projekta. V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu premiera
slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo...

Naslov

Ego zaduši talent

Medij

Suzy, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2021

Avtor

Unknown

Teme

Cukrarna

Stran: 10

Površina: 1.413 cm
2

...točko, v kateri sem pel in plesal, a sem se tega malce ustrašil, vse do danes, ko vnovič združujem petje in ples. Te
dni imam predstavo v ljubljanski Cukrarni. Najprej lnter-view, kije nekakšen kalejdoskop življenja, nato paše Razstava
sedanjosti: Zlitje s samim seboj, v kateri preučujem glas in telo. Decembra...

Naslov

"To, kar sem, ni to, kar hočem postati." Dve predstavi Žigana Krajnčana v Cukrarni.

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 12. 11. 2021

Avtor

N.Š.

Teme

Cukrarna

..."To, kar sem, ni to, kar hočem postati." Dve predstavi Žigana Krajnčana v Cukrarni. Dve aktualnejši produkciji zavoda
Exodos V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana na sporedu premiera slovensko-latvijske
predstave Inter-view Žigana Krajnčana....

Naslov

Žigan Krajnčan v Cukrarni predstavlja dva nova projekta

Medij

Misli.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...Ljubljana, 12. novembra - V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu
premiera slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo...

Naslov

Žigan Krajnčan še pred polfinalom Talentov predstavlja nekaj novega

Medij

Sloveniashop.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2021

Avtor

Unknown

Teme

Mestni muzej Ljubljana , Cukrarna

...V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu premiera slovensko-latvijske
predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo...
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Naslov

Žigan Krajnčan v Cukrarni predstavlja dva nova projekta

Medij

Veza.sigledal.org, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu premiera slovensko-latvijske
predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo...

Naslov

Napoved - Slovenija, 13. 11. (sobota)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 13. 11. 2021

Avtor

STA

Teme

Cukrarna

...performans Žigana Kranjčana z naslovom Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj, s katerim se končuje
predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana; Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA 19.30 sklepna slovesnost
Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg 6,...
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Tedenska napoved - kultura od 1. do 7. 11.
Napoved kulturnih dogodkov v Sloveniji in mednarodne kulturne dejavnosti Slovenije od 1. do 7. novembra.
PONEDELJEK, 1. novembra
Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
TOREK, 2. novembra
LJUBLJANA - Novinarska konferenca MGL pred premiero prve slovenske uprizoritve drame Avgust v okrožju Osage
ameriškega dramatika, scenarista in igralca Tracyja Lettsa, ki bo 4.11.; ob 10. uri, MGL, foaje, Čopova ulica 14.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo festivala Exodos; ob 10.30, Cukrarna Bar, Poljanski nasip 40.
LJUBLJANA - Znanstvenoraziskovalna delavnica in metodološka diskusija izredne profesorice in raziskovalke na
Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani Narvike Bovcon z naslovom Vizualizacija digitalne
podatkovne zbirke, ki jo pripravlja Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani; ob 16. uri, prek
Zooma na povezavi: sta.si/qGRawc.
LJUBLJANA - Prireditev z naslovom Dostojevski in glasba, ki ga ob 200-letnici rojstva ruskega pisatelja Fjodorja
Mihajloviča Dostojevskega pripravlja Ruski dom; ob 17. uri, Ruski dom, dvorana, Ciril Metodov trg 1.
LJUBLJANA - Odprtje razstave z naslovom Nataša Segulin: Impresije; ob 18. uri, Galerija Srečišče v hostlu Celica.
LJUBLJANA - Uvod v festival bralne kulture Prepišno uredništvo - predstavitev najnovejših del avtorjev in avtoric iz
knjižne zbirke Prišleki, brali bodo Davorin Lenko, Franci Novak, Teja Močnik, Jernej Županič, Arjan Pregl in Klemen
Kordež; ob 19. uri, Center za poezijo Tomaža Šalamuna, Cankarjeva 5.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Premiera glasbeno-dokumentarnega filma Josip Ipavec, slovenski Mozart scenarista Jerneja Kastelca; ob
20.50, prvi program TV SLO 1.
IZOLA - Odprtje razstave umetnikov Tatiane Kocmur in Francisca Tomsicha z naslovom Rdeče niti - Translacija
/Traslacion (do 2.12.); ob 18. uri, Galerija Salsaverde, Gramscijeva 4.
SREDA, 3. novembra
LJUBLJANA - Novinarska konferenca ob izidu novega monumentalnega stripa Pod svobodnim soncem; ob 11. uri,
Cankarjev dom, steklena dvorana Lili Novy, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo knjižnih novosti Miš založbe: Živa sporočila in Vrtiljak (Tone
Pavček), Miška ima roza očala (Saša Pavček), Princesa kamnitih besed (Bina Štampe Žmavc), Povodni mož (France
Prešeren), Rajski vrt (Erika Eichenseer), Hiša selivka (Marko Kravos) in Kako je gospoda Feliksa doletela sreča v nesreči
(Peter Svetina); ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29.
LJUBLJANA - Predstavitev novega zvezka redne serijske teatrografije Slovenskega gledališkega inštituta Slovenski
gledališki letopis 2019/2020; ob 11.30, Slovenski gledališki inštitut, dvorana, Mestni trg 17/I.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca pred premierama Vse sijajne stvari Duncana Macmillana v režiji Nataše Barbare
Gračner ter Jacques in njegov gospodar Milana Kundere v režiji Doriana Šilca Petka; ob 14. uri, Drama Kavarna,
Erjavčeva 1.
LJUBLJANA - Premiera lutkovne predstave bratov Grimm Trnuljčica v režiji Roberta Waltla; ob 18. uri, Mini teater,
Križevniška ulica 1.
LJUBLJANA - Odprtje razstave vizualne umetnice Iris Pokovec z naslovom Angels & Discounts (do 26.); ob 19. uri,
Aksioma, projektni prostor, Komenskega 18.
LJUBLJANA - Podelitev nagrade mira v organizaciji Slovenskega centra PEN in Ženskega odbora Slovenskega centra
PEN mira; ob 19. uri, Cankarjev dom, klub, Prešernova 10.
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LJUBLJANA - Slovenska premiera lutkovno glasbenega spektakla Moby Dick norveške režiserke Yngvild Aspeli, ki je
nastala v koprodukciji gledališke skupine Plexus Polaire z dvajsetimi evropskimi producenti, med katerimi je tudi
Lutkovno gledališče Ljubljana; ob 19. uri, Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Prešernova 10.
CELJE - Novinarska konferenca Gledališča Celje pred premiero predstave za otroke Saše Eržen z naslovom Tista o
bolhah; ob 10. uri, Gledališče Celje, Gledališki trg 5.
KRANJ - Slavnostno odprtje Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrade Slavka Gruma 2020 in nagrade za mlado
dramatičarko 2020 (do 13.); ob 19. uri, Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg 6.
NOVA GORICA - Kulturni večer Hommage a Mihael Paš, posvečen preminulemu slovenskemu skladatelju
elektroakustične glasbe Mihaelu Pašu; ob 20. uri, Kulturni dom Nova Gorica, mala dvorana, Bevkov trg 4.
ČETRTEK, 4. novembra
LJUBLJANA - Premiera prve slovenske uprizoritve drame Avgust v okrožju Osage ameriškega dramatika, scenarista in
igralca Tracyja Lettsa; ob 20. uri, MGL, Čopova ulica 14.
NOVA GORICA - Novinarska konferenca Kulturnega doma Nova Gorica s predstavitvijo mednarodnega festivala
sodobnih umetniških praks Pixxelpoint, ki bo od 11. do 18. 11.; ob 11. uri, Mestna galerija Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 5.
NOVA GORICA - Poklon spominu na dramskega igralca Jožeta Hrovata (1955-2020); ob 18. uri, SNG Nova Gorica, mala
dvorana, Trg Edvarda Kardelja 5.
MARIBOR - Večer Prevodni Pranger o prevajanju slikanic iz angleškega jezika; ob 19. uri, Lutkovno gledališče Maribor,
velika dvorana, Vojašniški trg 2 a.
NOVO MESTO - Odprtje samostojne razstave umetnice Ane Čigon z naslovom Mesta prevare IV: Mesto odgovarja; ob
19. uri, Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

PETEK, 5. novembra
LJUBLJANA - Predstavitev nove knjige Dragana Petrovca z naslovom Stopinje upora; ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij,
Slovenska cesta 29.
LJUBLJANA - Odprtje skupinske razstave Umetnikov ego, predstavili se bodo Nika Autor, Viktor Bernik, Eclipse, Ištvan
Išt Huzjan, Sanela Jahić, Žiga Kariž, Zvonka Simčič, Andrej Škufca in Tomaž Tomažin; ob 19. uri, Galerija Alkatraz, AKC
Metelkova mesto.
LJUBLJANA - Premiera monodrame Duncana Macmillana z naslovom Vse sijajne stvari v režiji Nataše Barbare
Gračner; ob 20. uri, SNG Drama Ljubljana, Mala drama, Erjavčeva 1.
CELJE - Odprtje druge izdaje razstave sodobne ilustracije Velvet2 (do 11.); ob 19. uri, Galerija Račka, Gosposka ulica 3.
LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši bo na ogled razstava Prostorski koncepti Plečnikovih prenov..
RIM - Mediteranski filmski festival, na katerem se bo predstavilo tudi 12 slovenskih filmov. (do 14.).
SOBOTA, 6. novembra
LJUBLJANA - Simpozij o magičnem gledališču Rudija Šeliga v okviru gledališkega festivala 51. Tedna slovenske drame;
ob 10. uri, Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17.
LJUBLJANA - Premiera drame Jacques in njegov gospodar Milana Kundere v režiji Doriana Šilca Petka; ob 20. uri, SNG
Drama Ljubljana, veliki oder, Erjavčeva 1.
DRAVOGRAD - 22. Pesniška olimpijada in 11. Mlada pesniška olimpijada (še 7.).
NEDELJA, 7. novembra
Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
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Tedenska napoved - kultura od 1. do 7. 11.
Napoved kulturnih dogodkov v Sloveniji in mednarodne kulturne dejavnosti Slovenije od 1. do 7. novembra.
PONEDELJEK, 1. novembra
Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
TOREK, 2. novembra
LJUBLJANA - Novinarska konferenca MGL pred premiero prve slovenske uprizoritve drame Avgust v okrožju Osage
ameriškega dramatika, scenarista in igralca Tracyja Lettsa, ki bo 4.11.; ob 10. uri, MGL, foaje, Čopova ulica 14.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo festivala Exodos; ob 10.30, Cukrarna Bar, Poljanski nasip 40.
LJUBLJANA - Znanstvenoraziskovalna delavnica in metodološka diskusija izredne profesorice in raziskovalke na
Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani Narvike Bovcon z naslovom Vizualizacija digitalne
podatkovne zbirke, ki jo pripravlja Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani; ob 16. uri, prek
Zooma na povezavi: sta.si/qGRawc.
LJUBLJANA - Prireditev z naslovom Dostojevski in glasba, ki ga ob 200-letnici rojstva ruskega pisatelja Fjodorja
Mihajloviča Dostojevskega pripravlja Ruski dom; ob 17. uri, Ruski dom, dvorana, Ciril Metodov trg 1.
LJUBLJANA - Odprtje razstave z naslovom Nataša Segulin: Impresije; ob 18. uri, Galerija Srečišče v hostlu Celica.
LJUBLJANA - Uvod v festival bralne kulture Prepišno uredništvo - predstavitev najnovejših del avtorjev in avtoric iz
knjižne zbirke Prišleki, brali bodo Davorin Lenko, Franci Novak, Teja Močnik, Jernej Županič, Arjan Pregl in Klemen
Kordež; ob 19. uri, Center za poezijo Tomaža Šalamuna, Cankarjeva 5.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Premiera glasbeno-dokumentarnega filma Josip Ipavec, slovenski Mozart scenarista Jerneja Kastelca; ob
20.50, prvi program TV SLO 1.
IZOLA - Odprtje razstave umetnikov Tatiane Kocmur in Francisca Tomsicha z naslovom Rdeče niti - Translacija
/Traslacion (do 2.12.); ob 18. uri, Galerija Salsaverde, Gramscijeva 4.
SREDA, 3. novembra
LJUBLJANA - Novinarska konferenca ob izidu novega monumentalnega stripa Pod svobodnim soncem; ob 11. uri,
Cankarjev dom, steklena dvorana Lili Novy, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo knjižnih novosti Miš založbe: Živa sporočila in Vrtiljak (Tone
Pavček), Miška ima roza očala (Saša Pavček), Princesa kamnitih besed (Bina Štampe Žmavc), Povodni mož (France
Prešeren), Rajski vrt (Erika Eichenseer), Hiša selivka (Marko Kravos) in Kako je gospoda Feliksa doletela sreča v nesreči
(Peter Svetina); ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29.
LJUBLJANA - Literarna matineja, na kateri bodo predstavili knjigo Nasilje - od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev
Tanje Repič Slavič in Christiana Gostečnika; ob 11. uri, knjigarna Celjske Mohorjeve družbe, Nazorjeva 1.
LJUBLJANA - Predstavitev novega zvezka redne serijske teatrografije Slovenskega gledališkega inštituta Slovenski
gledališki letopis 2019/2020; ob 11.30, Slovenski gledališki inštitut, dvorana, Mestni trg 17/I.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca pred premierama Vse sijajne stvari Duncana Macmillana v režiji Nataše Barbare
Gračner ter Jacques in njegov gospodar Milana Kundere v režiji Doriana Šilca Petka; ob 14. uri, Drama Kavarna,
Erjavčeva 1.
LJUBLJANA - Premiera lutkovne predstave bratov Grimm Trnuljčica v režiji Roberta Waltla; ob 18. uri, Mini teater,
Križevniška ulica 1.
LJUBLJANA - Odprtje razstave vizualne umetnice Iris Pokovec z naslovom Angels & Discounts (do 26.); ob 19. uri,
Aksioma, projektni prostor, Komenskega 18.
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LJUBLJANA - Podelitev nagrade mira v organizaciji Slovenskega centra PEN in Ženskega odbora Slovenskega centra
PEN mira; ob 19. uri, Cankarjev dom, klub, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Slovenska premiera lutkovno glasbenega spektakla Moby Dick norveške režiserke Yngvild Aspeli, ki je
nastala v koprodukciji gledališke skupine Plexus Polaire z dvajsetimi evropskimi producenti, med katerimi je tudi
Lutkovno gledališče Ljubljana; ob 19. uri, Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Prešernova 10.
CELJE - Novinarska konferenca Gledališča Celje pred premiero predstave za otroke Saše Eržen z naslovom Tista o
bolhah; ob 10. uri, Gledališče Celje, Gledališki trg 5.
KRANJ - Slavnostno odprtje Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrade Slavka Gruma 2020 in nagrade za mlado
dramatičarko 2020 (do 13.); ob 19. uri, Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg 6.
NOVA GORICA - Kulturni večer Hommage a Mihael Paš, posvečen preminulemu slovenskemu skladatelju
elektroakustične glasbe Mihaelu Pašu; ob 20. uri, Kulturni dom Nova Gorica, mala dvorana, Bevkov trg 4.
ČETRTEK, 4. novembra
LJUBLJANA - Premiera prve slovenske uprizoritve drame Avgust v okrožju Osage ameriškega dramatika, scenarista in
igralca Tracyja Lettsa; ob 20. uri, MGL, Čopova ulica 14.
NOVA GORICA - Novinarska konferenca Kulturnega doma Nova Gorica s predstavitvijo mednarodnega festivala
sodobnih umetniških praks Pixxelpoint, ki bo od 11. do 18. 11.; ob 11. uri, Mestna galerija Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 5.
NOVA GORICA - Poklon spominu na dramskega igralca Jožeta Hrovata (1955-2020); ob 18. uri, SNG Nova Gorica, mala
dvorana, Trg Edvarda Kardelja 5.
MARIBOR - Večer Prevodni Pranger o prevajanju slikanic iz angleškega jezika; ob 19. uri, Lutkovno gledališče Maribor,
velika dvorana, Vojašniški trg 2 a.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

NOVO MESTO - Odprtje samostojne razstave umetnice Ane Čigon z naslovom Mesta prevare IV: Mesto odgovarja; ob
19. uri, Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a.
PETEK, 5. novembra
LJUBLJANA - Predstavitev nove knjige Dragana Petrovca z naslovom Stopinje upora; ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij,
Slovenska cesta 29.
LJUBLJANA - Odprtje skupinske razstave Umetnikov ego, predstavili se bodo Nika Autor, Viktor Bernik, Eclipse, Ištvan
Išt Huzjan, Sanela Jahić, Žiga Kariž, Zvonka Simčič, Andrej Škufca in Tomaž Tomažin; ob 19. uri, Galerija Alkatraz, AKC
Metelkova mesto.
LJUBLJANA - Premiera monodrame Duncana Macmillana z naslovom Vse sijajne stvari v režiji Nataše Barbare
Gračner; ob 20. uri, SNG Drama Ljubljana, Mala drama, Erjavčeva 1.
CELJE - Odprtje druge izdaje razstave sodobne ilustracije Velvet2 (do 11.); ob 19. uri, Galerija Račka, Gosposka ulica 3.
LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši bo na ogled razstava Prostorski koncepti Plečnikovih prenov..
RIM - Mediteranski filmski festival, na katerem se bo predstavilo tudi 12 slovenskih filmov. (do 14.).
SOBOTA, 6. novembra
LJUBLJANA - Simpozij o magičnem gledališču Rudija Šeliga v okviru gledališkega festivala 51. Tedna slovenske drame;
ob 10. uri, Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17.
LJUBLJANA - Premiera drame Jacques in njegov gospodar Milana Kundere v režiji Doriana Šilca Petka; ob 20. uri, SNG
Drama Ljubljana, veliki oder, Erjavčeva 1.
DRAVOGRAD - 22. Pesniška olimpijada in 11. Mlada pesniška olimpijada (še 7.).
NEDELJA, 7. novembra
Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
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Tedenska napoved - kultura od 1. do 7. 11.
Napoved kulturnih dogodkov v Sloveniji in mednarodne kulturne dejavnosti Slovenije od 1. do 7. novembra.
PONEDELJEK, 1. novembra
Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
TOREK, 2. novembra
LJUBLJANA - Novinarska konferenca MGL pred premiero prve slovenske uprizoritve drame Avgust v okrožju Osage
ameriškega dramatika, scenarista in igralca Tracyja Lettsa, ki bo 4.11.; ob 10. uri, MGL, foaje, Čopova ulica 14.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo festivala Exodos; ob 10.30, Cukrarna Bar, Poljanski nasip 40.
LJUBLJANA - Znanstvenoraziskovalna delavnica in metodološka diskusija izredne profesorice in raziskovalke na
Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani Narvike Bovcon z naslovom Vizualizacija digitalne
podatkovne zbirke, ki jo pripravlja Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani; ob 16. uri, prek
Zooma na povezavi: sta.si/qGRawc.
LJUBLJANA - Prireditev z naslovom Dostojevski in glasba, ki ga ob 200-letnici rojstva ruskega pisatelja Fjodorja
Mihajloviča Dostojevskega pripravlja Ruski dom; ob 17. uri, Ruski dom, dvorana, Ciril Metodov trg 1.
LJUBLJANA - Odprtje razstave z naslovom Nataša Segulin: Impresije; ob 18. uri, Galerija Srečišče v hostlu Celica.
LJUBLJANA - Uvod v festival bralne kulture Prepišno uredništvo - predstavitev najnovejših del avtorjev in avtoric iz
knjižne zbirke Prišleki, brali bodo Davorin Lenko, Franci Novak, Teja Močnik, Jernej Županič, Arjan Pregl in Klemen
Kordež; ob 19. uri, Center za poezijo Tomaža Šalamuna, Cankarjeva 5.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Premiera glasbeno-dokumentarnega filma Josip Ipavec, slovenski Mozart scenarista Jerneja Kastelca; ob
20.50, prvi program TV SLO 1.
IZOLA - Odprtje razstave umetnikov Tatiane Kocmur in Francisca Tomsicha z naslovom Rdeče niti - Translacija
/Traslacion (do 2.12.); ob 18. uri, Galerija Salsaverde, Gramscijeva 4.
SREDA, 3. novembra
LJUBLJANA - Novinarska konferenca ob izidu novega monumentalnega stripa Pod svobodnim soncem; ob 11. uri,
Cankarjev dom, steklena dvorana Lili Novy, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo knjižnih novosti Miš založbe: Živa sporočila in Vrtiljak (Tone
Pavček), Miška ima roza očala (Saša Pavček), Princesa kamnitih besed (Bina Štampe Žmavc), Povodni mož (France
Prešeren), Rajski vrt (Erika Eichenseer), Hiša selivka (Marko Kravos) in Kako je gospoda Feliksa doletela sreča v nesreči
(Peter Svetina); ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29.
LJUBLJANA - Literarna matineja, na kateri bodo predstavili knjigo Nasilje - od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev
Tanje Repič Slavič in Christiana Gostečnika; ob 11. uri, knjigarna Celjske Mohorjeve družbe, Nazorjeva 1.
LJUBLJANA - Predstavitev novega zvezka redne serijske teatrografije Slovenskega gledališkega inštituta Slovenski
gledališki letopis 2019/2020; ob 11.30, Slovenski gledališki inštitut, dvorana, Mestni trg 17/I.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca pred premierama Vse sijajne stvari Duncana Macmillana v režiji Nataše Barbare
Gračner ter Jacques in njegov gospodar Milana Kundere v režiji Doriana Šilca Petka; ob 14. uri, Drama Kavarna,
Erjavčeva 1.
LJUBLJANA - Premiera lutkovne predstave bratov Grimm Trnuljčica v režiji Roberta Waltla; ob 18. uri, Mini teater,
Križevniška ulica 1.
LJUBLJANA - Odprtje razstave vizualne umetnice Iris Pokovec z naslovom Angels & Discounts (do 26.); ob 19. uri,
Aksioma, projektni prostor, Komenskega 18.
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LJUBLJANA - Podelitev nagrade mira v organizaciji Slovenskega centra PEN in Ženskega odbora Slovenskega centra
PEN mira; ob 19. uri, Cankarjev dom, klub, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Slovenska premiera lutkovno glasbenega spektakla Moby Dick norveške režiserke Yngvild Aspeli, ki je
nastala v koprodukciji gledališke skupine Plexus Polaire z dvajsetimi evropskimi producenti, med katerimi je tudi
Lutkovno gledališče Ljubljana; ob 19. uri, Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Prešernova 10.
CELJE - Novinarska konferenca Gledališča Celje pred premiero predstave za otroke Saše Eržen z naslovom Tista o
bolhah; ob 10. uri, Gledališče Celje, Gledališki trg 5.
KRANJ - Slavnostno odprtje Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrade Slavka Gruma 2020 in nagrade za mlado
dramatičarko 2020 (do 13.); ob 19. uri, Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg 6.
NOVA GORICA - Kulturni večer Hommage a Mihael Paš, posvečen preminulemu slovenskemu skladatelju
elektroakustične glasbe Mihaelu Pašu; ob 20. uri, Kulturni dom Nova Gorica, mala dvorana, Bevkov trg 4.
ČETRTEK, 4. novembra
LJUBLJANA - Premiera prve slovenske uprizoritve drame Avgust v okrožju Osage ameriškega dramatika, scenarista in
igralca Tracyja Lettsa; ob 20. uri, MGL, Čopova ulica 14.
NOVA GORICA - Novinarska konferenca Kulturnega doma Nova Gorica s predstavitvijo mednarodnega festivala
sodobnih umetniških praks Pixxelpoint, ki bo od 11. do 18. 11.; ob 11. uri, Mestna galerija Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 5.
NOVA GORICA - Poklon spominu na dramskega igralca Jožeta Hrovata (1955-2020); ob 18. uri, SNG Nova Gorica, mala
dvorana, Trg Edvarda Kardelja 5.
MARIBOR - Večer Prevodni Pranger o prevajanju slikanic iz angleškega jezika; ob 19. uri, Lutkovno gledališče Maribor,
velika dvorana, Vojašniški trg 2 a.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

NOVO MESTO - Odprtje samostojne razstave umetnice Ane Čigon z naslovom Mesta prevare IV: Mesto odgovarja; ob
19. uri, Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a.
PETEK, 5. novembra
LJUBLJANA - Predstavitev nove knjige Dragana Petrovca z naslovom Stopinje upora; ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij,
Slovenska cesta 29.
LJUBLJANA - Odprtje skupinske razstave Umetnikov ego, predstavili se bodo Nika Autor, Viktor Bernik, Eclipse, Ištvan
Išt Huzjan, Sanela Jahić, Žiga Kariž, Zvonka Simčič, Andrej Škufca in Tomaž Tomažin; ob 19. uri, Galerija Alkatraz, AKC
Metelkova mesto.
LJUBLJANA - Premiera monodrame Duncana Macmillana z naslovom Vse sijajne stvari v režiji Nataše Barbare
Gračner; ob 20. uri, SNG Drama Ljubljana, Mala drama, Erjavčeva 1.
CELJE - Odprtje druge izdaje razstave sodobne ilustracije Velvet2 (do 11.); ob 19. uri, Galerija Račka, Gosposka ulica 3.
LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši bo na ogled razstava Prostorski koncepti Plečnikovih prenov..
RIM - Mediteranski filmski festival, na katerem se bo predstavilo tudi 12 slovenskih filmov. (do 14.).
SOBOTA, 6. novembra
LJUBLJANA - Simpozij o magičnem gledališču Rudija Šeliga v okviru gledališkega festivala 51. Tedna slovenske drame;
ob 10. uri, Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17.
LJUBLJANA - Premiera drame Jacques in njegov gospodar Milana Kundere v režiji Doriana Šilca Petka; ob 20. uri, SNG
Drama Ljubljana, veliki oder, Erjavčeva 1.
DRAVOGRAD - 22. Pesniška olimpijada in 11. Mlada pesniška olimpijada (še 7.).
NEDELJA, 7. novembra
Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
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Napoved - Slovenija, 2. 11. (torek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 2. novembra.
POLITIKA
LJUBLJANA - Minister za obrambo Matej Tonin bo na uradnem obisku v Sloveniji gostil ministra za obrambo Madžarske
Tiborja Benka. Med drugim bosta izmenjala mnenja o aktualnih varnostnih vprašanjih, obrambnih reformah in drugih
vprašanjih skupnega interesa. (program v nadaljevanju)
13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel predsednika Sodnega sveta RS Vladimirja Horvata, ki mu bo predstavil in
predal letno poročilo sodnega sveta (fototermin pred sprejemom, ob predaji letnega poročila v preddverju velike
dvorane); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA
13.15 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog
zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije; DZ, veliki salon, Šubičeva 4,
LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo kazenskega zakonika; DZ, mala
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
14.00 seja komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona
o trošarinah ter predlog spremembe zakona o prispevkih za socialno varnost; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih
oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
15.30 seja komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o
dolgotrajni oskrbi; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

PROGRAM OBISKA MINISTRA ZA OBRAMBO MADŽARSKE TIBORJA BENKA
9.00 sprejem z vojaškimi častmi (fototermin); pred ministrstvom za obrambo, Vojkova cesta 55, LJUBLJANA
9.30 začetek uradnih pogovorov (fototermin); ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, LJUBLJANA
11.40 izjavi ministrov za obrambo; ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, LJUBLJANA (STA/AVDIO)
15.00 odkritje spomenika padlim madžarskim vojakom na Soški fronti, govornika bosta ministra Tonin in Benko;
Skalniška cesta 14, SOLKAN
GOSPODARSTVO
9.00 novinarska konferenca direktorja Komunale Kranj Matjaža Berčona, na kateri bo predstavil ključne aktivnosti zadnjih
dveh let in načrte do konca mandata; multimedijska soba Centralne čistilne naprave Kranj, KRANJ (STA/AVDIO)
14.00 spletni pogovor, ki ga v okviru poslovnih klepetov EU Business Talks s poslovneži iz držav članic EU pripravlja GZS
ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, gost bo izvršni direktor skupine Avia Prime Group s sedežem v Varšavi na Poljske
Piotr Kaczor; LJUBLJANA
KOPER - Na okrožnem sodišču sojenje Stanislavu Valantu in Franciju Strajnarju zaradi domnevnega oškodovanja
Hotelov Bernardin (ob 9. uri).
DRUŽBA
11.00 predsednik republike Borut Pahor bo sprejel predstavnike Sveta muslimanskih in judovskih voditeljev; Vila
Podrožnik, Cesta 27. aprila 59, LJUBLJANA
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12.00 odprtje simpozija ob svetovnem dnevu romskega jezika z naslovom Romski jezik - včeraj, danes, jutri, sodelovali
bodo direktor Urada za narodnosti RS Stane Baluh, romolog Ljuan Koka, Alenka Klepac z ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport ter predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc; Hotel Zvezda, Trg zmage 8, MURSKA
SOBOTA
15.00 začetek prve mednarodne konference zastopnikov držav pred nacionalnimi sodišči, ki jo organizira Državno
odvetništvo RS v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU; GH Union, Unionska dvorana, Miklošičeva 1,
LJUBLJANA
15.00 spletni seminar o odgovorni in zaupanja vredni umetni inteligenci z naslovom Omogočanje odgovornosti za
zaupanja vredno umetno inteligenco, ki ga organizirata Slovenija v okviru predsedovanja Svetu EU in OECD, uvodni
nagovor bo imel tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik; na povezavi https://oecd.ai/en/accountability-webinar,
LJUBLJANA
17.00 osrednji dogodek ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami, ki ga pripravljata Varna hiša Slovenj
Gradec in CSD Koroške; Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC
LJUBLJANA - Svetovni dan vitamina D.
LJUBLJANA - Začetek kulinaričnega festivala November Gourmet Ljubljana.
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina (ob 9. uri).
KULTURA
10.00 novinarska konferenca MGL pred premiero prve slovenske uprizoritve drame Avgust v okrožju Osage ameriškega
dramatika, scenarista in igralca Tracyja Lettsa, ki bo 4.11.; MGL, foaje, Čopova ulica 14, LJUBLJANA (STA/AVDIO)
10.30 novinarska konferenca s predstavitvijo festivala Exodos; Cukrarna Bar, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA (STA
/AVDIO)

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

17.00 prireditev z naslovom Dostojevski in glasba, ki ga ob 200-letnici rojstva ruskega pisatelja Fjodorja Mihajloviča
Dostojevskega pripravlja Ruski dom; Ruski dom, dvorana, Ciril Metodov trg 1, LJUBLJANA
18.00 odprtje razstave z naslovom Nataša Segulin: Impresije; Galerija Srečišče v hostlu Celica, LJUBLJANA
18.00 odprtje razstave umetnikov Tatiane Kocmur in Francisca Tomsicha z naslovom Rdeče niti - Translacija/Traslacion
(do 2.12.); Galerija Salsaverde, Gramscijeva 4, IZOLA
19.00 uvod v festival bralne kulture Prepišno uredništvo - predstavitev najnovejših del avtorjev in avtoric iz knjižne zbirke
Prišleki, brali bodo Davorin Lenko, Franci Novak, Teja Močnik, Jernej Županič, Arjan Pregl in Klemen Kordež; Center za
poezijo Tomaža Šalamuna, Cankarjeva 5, LJUBLJANA
20.50 premiera glasbeno-dokumentarnega filma Josip Ipavec, slovenski Mozart scenarista Jerneja Kastelca; prvi
program TV SLO 1, LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Oprešnik, popoldne Tatjana Žnidaršič
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Martina Gojkošek, popoldne Elizabeta Gačnik
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
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zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Sara Kovač, popoldne Blaž Mohorčič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo:
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Aleš Kocjan
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Zavod Exodos predstavlja dvoletne produkcije
in projekt Share
V Zavodu Exodos Ljubljana so pred leti zagnali mednarodni projekt kreativne moči umetnosti Share, ki povezuje celine
Afriko, Bližnji vzhod in Evropo. Nekaj projektov, nastalih v sklopu Share, tudi v sodelovanju s slovenskimi umetniki
Gregorjem Luštkom, Žiganom Krajnčanom in Borutom Bučinelom, bo v Ljubljani moč ujeti v naslednjih dneh.
Direktorica in producentka Zavoda Exodos Ljubljana Nataša Zavolovšek je na današnji novinarski konferenci dejala, da je
večžanrski projekt Share, ki združuje vizualno in performativno umetnost, nastal iz minulih mednarodnih projektov
zavoda. Pri Share je po njenih besedah poudarjen tudi izobraževalni moment na več ravneh - od tehnikov in producentov
do umetnikov. Poleg Slovenije so v projekt iz Evrope vključene Hrvaška, Španija in Francija, iz Afrike Burkina Faso,
Kamerun in Senegal, s posebnimi projekti pa so vanj vključili še Palestino. Podprt je s strani Ustvarjalne Evrope,
programa Kultura, med podporniki pa sta poleg ministrstva za kulturo tudi ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za
zunanje zadeve.
Vodja sektorja za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi na zunanjem ministrstvu Petra Kežman je
povedala, da so prepoznali potencial projekta Share, ker jih je, v skladu z aktualnimi premiki v mednarodnih medkulturnih
odnosov, nagovoril na več ravneh. Kot je pojasnila, zato ker od vsega začetka temelji na principu soustvarjanja z
lokalnimi partnerji na povsem enakovredni ravni, ker teži k multilateralnim kulturnim odnosom in ker predstavlja preskok
od ozko usmerjenih kulturnih projektov k interdisciplinarnim projektom. "Ne gre zgolj za kulturo, samo za ples, temveč
tudi za izobraževanje, za ustvarjanje delovnih mest, za ustvarjanje priložnosti, predvsem za mlade in tudi za družbeno
kohezijo v lokalnem okolju," je še navedla.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Bučinel je skozi objektiv beležil vtise izvajana projekta Share na terenu. Dopoldne so v Cukrarni prikazali njegov kratki
film Share; Creative Power of Art, ki je nastal med gostovanjem v Burkini Faso, v sredo pa bo v Dijaškem domu Ivana
Cankarja prikazan tudi film iz Kameruna. Ob tem bodo odprli še Bučinelovo potujočo fotografsko razstavo In Your Eyes,
na kateri bodo na ogled portreti posameznikov, ujeti med gostovanji.
Sredino druženje bo zaokrožila premiera predstave Cross kamerunskega koreografa in plesalca Tchina Ndjidda, ki je
izrazil veselje, da imajo afriški ustvarjalci preko projekta Share in izmenjav, ki jih omogoča, priložnost spoznavati druge
države. Ndjiddo je politična situacija v Kamerunu in to, da nima nobenih možnosti, spodbudila, da je začel iskati rešitev.
Tako se je leta 2017 podal na pot in pristal v Nubiji, kjer je doživel številne dogodivščine, njegova predstava pa podoživlja
to njegovo popotovanje, za katerega umetnik sam pravi, "da predstavlja eno celo življenje".
V petek bo po najavi v Cukrarni na sporedu še prva evropska Shere produkcija - premiera predstave koreografa, plesalca
in pedagoga Luštka I Have a Dream, nastala s soustvarjalci, umetniki iz afriških in evropskih držav. Luštek je pojasnil, da
je osnovno izhodišče njegovega projekta, "da lahko življenje ali ples doživljamo po istem principu kot doživljamo sanje,
brez hotenj ali koncepta". Po njegovih besedah se v sanjah ustvari ultimativen avtonomni prostor, v katerem nimaš
pravice pripomb na režijo.
V prihodnjem tednu pa bodo, prav tako v Cukrarni, predstavili še dve aktualnejši produkciji zavoda Exodos. Za 12.
november je napovedana slovenska premiera Krajnčanove slovensko-latvijske predstave Inter-view. Krajnčan je dejal, da
je Inter-view zasnovan z mislijo na to, da skuša izpraševalec med intervjujem iz sogovornika izvleči čim čistejši notranji
pogled, v predstavi pa sodelujejo gibalci štirih različnih generacij, vsak s svojimi zgodbami.
Dan kasneje sledi še prikaz Krajnčanovega solo performansa Zlitje s samim seboj, ki bo po lanski premieri v Mestnem
muzeju tokrat v novem prostoru dobil drugačne odtenke. Še vedno v navezavi z izhodiščno idejo: "Kako izraziti idejo niča
preko petja, plesa, govora, performansa in s prepletom vsega skupaj?"
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Zavod Exodos predstavlja dvoletne produkcije

in

projekt Share

Zavodu Exodos Ljubljana so pred leti zagnali mednarodni projekt kreativne moči umetnosti
Share, ki povezuje celine Afriko, Bližnji vzhod in Evropo. Nekaj projektov, nastalih v sklopu Share,
tudi v sodelovanju s slovenskimi umetniki Gregorjem Luštkom, Žiganom Krajnčanom in Borutom
Bučinelom, bo v Ljubljani moč ujeti v naslednjih dneh.
V

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Delite na

Natisni

Foto: Pixabay

Direktorica in producentka Zavoda Exodos Ljubljana Nataša Zavolovšek je na novinarski
konferenci dejala, da je večžanrski projekt Share ki združuje vizualno in performativno umetnost,
nastal iz minulih mednarodnih projektov zavoda. Pri Share je po njenih besedah poudarjen tudi
,
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izobraževalni moment na več ravneh od tehnikov in producentov do umetnikov. Poleg Slovenije
so v projekt iz Evrope vključene Hrvaška, Španija in Francija, iz Afrike Burkina Faso, Kamerun in
Senegal, s posebnimi projekti pa so vanj vključili še Palestino. Podprt je s strani Ustvarjalne
Evrope, programa Kultura, med podporniki pa sta poleg ministrstva za kulturo tudi ministrstvo za
javno upravo in ministrstvo za zunanje zadeve.
-

Vodja sektorja za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi na zunanjem ministrstvu
Petra Kežman je povedala, da so prepoznali potencial projekta Share ker jih je, v skladu z
aktualnimi premiki v mednarodnih medkulturnih odnosov, nagovoril na več ravneh. Kot je
pojasnila, zato ker od vsega začetka temelji na principu soustvarjanja z lokalnimi partnerji na
povsem enakovredni ravni, ker teži k multilateralnim kulturnim odnosom in ker predstavlja preskok
od ozko usmerjenih kulturnih projektov k interdisciplinarnim projektom. "Ne gre zgolj za kulturo,
samo za ples, temveč tudi za izobraževanje, za ustvarjanje delovnih mest, za ustvarjanje
priložnosti, predvsem za mlade in tudi za družbeno kohezijo v lokalnem okolju," je še navedla.
,

Bučinel je skozi objektiv beležil vtise izvajana projekta Share na terenu. Dopoldne so v Cukrarni
prikazali njegov kratki film Share; Creative Power of Art ki je nastal med gostovanjem v Burkini
Faso, v sredo pa bo v Dijaškem domu Ivana Cankarja prikazan tudi film iz Kameruna Ob tem bodo
odprli še Bučinelovo potujočo fotografsko razstavo In Your Eyes na kateri bodo na ogled portreti
posameznikov, ujeti med gostovanji.
,

.

,

Sredino druženje bo zaokrožila premiera predstave Cross kamerunskega koreografa in plesalca
Tchina Ndjidda ki je izrazil veselje, da imajo afriški ustvarjalci preko projekta Share in izmenjav, ki
jih omogoča, priložnost spoznavati druge države. Ndjiddo je politična situacija v Kamerunu in to,
da nima nobenih možnosti, spodbudila, da je začel iskati rešitev. Tako se je leta 2017 podal na pot
in pristal v Nubiji, kjer je doživel številne dogodivščine, njegova predstava pa podoživlja to njegovo
popotovanje, za katerega umetnik sam pravi, "da predstavlja eno celo življenje".

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

,

petek bo po najavi v Cukrarni na sporedu še prva evropska Shere produkcija premiera
predstave koreografa, plesalca in pedagoga Luštka Have a Dream nastala s soustvarjalci,
umetniki iz afriških in evropskih držav. Luštek je pojasnil, da je osnovno izhodišče njegovega
projekta, "da lahko življenje ali ples doživljamo po istem principu kot doživljamo sanje, brez hotenj
ali koncepta". Po njegovih besedah se v sanjah ustvari ultimativen avtonomni prostor, v katerem
nimaš pravice pripomb na režijo.
V

-

I

,

prihodnjem tednu pa bodo, prav tako v Cukrarni, predstavili še dve aktualnejši produkciji zavoda
Exodos. Za 12. november je napovedana slovenska premiera Krajnčanove slovensko-latvijske
predstave Inter-view Krajnčan je dejal, da je Inter-view zasnovan z mislijo na to, da skuša
izpraševalec med intervjujem iz sogovornika izvleči čim čistejši notranji pogled, v predstavi pa
sodelujejo gibalci štirih različnih generacij, vsak s svojimi zgodbami.
V

.
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Dan kasneje sledi še prikaz Krajnčanovega solo performansa Zlitje s samim seboj ki bo po lanski
premieri v Mestnem muzeju tokrat v novem prostoru dobil drugačne odtenke. Še vedno v navezavi
z izhodiščno idejo: "Kako izraziti idejo niča preko petja, plesa, govora, performansa in s prepletom
vsega skupaj?"
,

Exodos Zavod Exodos
,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Exodos
RADIO SLOVENIJA 1, 03.11.2021, PROGRAM A1, 18:12
O moči sodobne scenske umetnosti pa te dni priča projekt Share zavoda Exodos . Po preusmeritvi zavoda Exodos s
festivalske v mednarodno sodelovalno dejavnost, predvsem na področjih izmenjave znanj, pred leti se je to začelo v
sodelovanju s Kitajsko, se dejavnosti zavoda zdaj osredotočajo na afriške države. Več, Petra Tanko.
PETRA TANKO (voditeljica)
Naziv Exodos je v začetku nosil mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti, ki je od sredine 90 let minulega stoletja v
naslednje desetletje in več v Slovenijo pripeljal kar nekaj vrhunskih svetovnih koreografov, gledaliških režiserjev in skupin
s področja sodobnih scenskih umetnosti. Produkcijski pogoji za tovrstno dejavnost so se v Sloveniji medtem precej
spremenili, sredstev namenjenih za tako velika gostovanja ni bilo več na voljo in festival se je z leti krčil. Producentka in
direktorica zavoda Exodos , Nataša Zavolovšek je delovanje zavoda skladno s spremembami popeljala v smer bolj
dejavnega sodelovanja v mednarodnem prostoru. Predvsem v države daljnega in bližnjega vzhoda ter afriške države.
Iniciative za projekt Share, creative Power of Art ustvarjalne moči umetnosti, ki združuje 4 Evropske in 3 Afriške partnerje
iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Španije, Senegala, Kameruna, Burkine Faso in Palestine je prišla s strani zavoda Exodos in
v teku je štiriletni projekt sodelovanja, izobraževanja in sooblikovanja novih kulturnih politik in predstavlja nov povezovalni
umetniški model, hkrati pa tlakuje smernice novemu načinu trans kulturnega ustvarjanja in socialnega delovanja, ki preči
meje ne le držav, ampak tudi celin, so zapisali v zavodu Exodus. Nataša Zavolovšek.
NATAŠA ZAVOLOVŠEK (direktorica Zavoda Exodos)
Projekt, ki ga delamo v bistvu z Afriko in Palestino gre v bistvu za vzpostavljanje stikov, izobraževanja in povezovanja
glede na to, da smo pač bili že ene parkrat, imeli smo pilotske projekte dol. Vidimo, da želja obstaja, da lokalni NVO in
umetniki so močni, in rabijo malo podpore. V bistvu mi prihajamo z različnimi programi dol njim nasproti nasprotje.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

PETRA TANKO (voditeljica)
Te dni bo v Ljubljani v dijaškem domu Ivana Cankarja in v Cukrarni razvrstil umetniški program nastal v času projekta
Share. Nocoj v kamerunski plesalec koreograf uprizoril plesni solo cross. Sam se je leta 2017 odpravil po poti migrantov
in ta pot mu je dala snov za predstavo. O njej je na kratko povedal. To je predstava poti ilegalnega prebežnika, ki je
zapustil svojo domovino, ker je sledil svojim sanjam in željam o boljši prihodnosti. Vabimo vse, da pridete kot očividci
tega potovanja in pridobite izkušnje o tem kaj se napoti, ko greš iskat boljši jutri, boljše možnosti za življenje lahko zgodi.
In lahko rečem, da je to kot eno celo življenje. Z branjem dveh političnih besedil se mu bo na odru pridružila tudi igralka
Inti Šraj. Poleg predstave Cross bodo v dijaškem domu Ivana Cankarja nocoj prikazali film Boruta Bučinela, Cher
Cameron, saj avtor, snemalec in fotograf o vsaki državi posname film, ki odraža duh kraja in dogajanja v katerem so v
času projekta udeleženi. Do 13. novembra bo na ogled tudi njegova razstava V tvojih očeh. Fotografska razstava za vse
celine in vse letne čase, ki jo je ustvaril na potovanjih po daljnem in bližnjem vzhodu, po Afriki in Braziliji. V petek bo v
Cukrarni premiera predstave I have a dream, ki jo je koreografsko ustvaril Gregor Luštek. Plesalci v njej pa so prav tako
iz partnerskih držav. Prihodnji teden bosta v Cukrarni na ogled še predstavi Žigana Kranjčana, Razstava sedanjosti, zlitje
s samim seboj, ki je bila že lani uprizorjena v Mestnem muzeju. V petek, 12. pa bo premiera Kranjčanov nove predstave
Intervju, več žanrski in večgeneracijski intervju za režiserja in 4 plesalce, kot so zapisali v spremnem besedilu. Po
besedah Nataše Zavolovšek, ki je umetniška vodja in izvršna producentka projekta Share, je delovanje v katerega so
vpleteni v zadnjem času precej bolj vzajemno in človeški vpliv je pri tem večji kot pri snovanju in vodenju festivala. Zato
festival Exodus trenutno počiva. Naše nove izkušnje v praksi samo potrjujejo, da imamo pravi projekt, kažejo pa tudi da
so izzivi za nas in lokalne organizatorje in umetnike veliki. Verjamemo, da umetnost in ustvarjalnost lahko zgradita boljšo
skupnost za boljšo družbo. Moramo si deliti, moremo deliti več, je še dodala.
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Projekt Share in zavod Exodos
RADIO SLO 3 (PROGRAM ARS), 03. 11. 2021. 2019, SVET KULTURE, 16:09
ŽIGA BRATOŠ (voditelj)
Po preusmeritvi Zavoda Exodos s festivalske v mednarodno sodelovalno dejavnost, predvsem na področjih izmenjave
znanj, pred leti se je to začelo v sodelovanju s Kitajsko, se dejavnosti zavoda zdaj osredotočajo na afriške države. V
Ljubljani te dni potekajo predstavitve del nastalih v sodelovanju med evropskimi državami partnericami in afriškimi
umetniki v projektu Shere. Več Petra Tanko.
PETRA TANKO (novinarka)
Naziv Exodos je v začetku nosil mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti, ki je od sredine 90-ih let minulega stoletja v
naslednje desetletje in več v Slovenijo pripeljal kar nekaj vrhunskih svetovnih koreografov, gledaliških režiserjev in skupin
s področij sodobnih scenskih umetnosti. Produkcijski pogoji za tovrstno dejavnost so se v Sloveniji medtem precej
spremenili. Sredstev namenjenih za tako velika gostovanja ni bilo več na voljo in festival se je z leti krčil. Producentka in
direktorica zavoda Exodos Nataša Zavolovšek je delovanje zavoda, skladno s spremembami, popeljala v smer bolj
dejavnega sodelovanja v mednarodnem prostoru. Predvsem v države daljnega in bližnjega vzhoda ter afriške države.
Iniciativa za projekt Shere, creative Powers of Art, ustvarjalne moči umetnosti, ki združuje štiri Evropske in tri afriške
partnerje iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Španije, Senegala, Kameruna, Burkine Faso in Palestine je prišla s strani zavoda
Exodos in v teku je štiriletni projekt sodelovanja, izobraževanja in sooblikovanja novih kulturnih politik in predstavlja nov
povezovalni umetniški model, hkrati pa tlakuje smernice novemu načinu transkulturnega ustvarjanja in socialnega
delovanja, ki preči meje ne le držav ampak tudi celin. So zapisali v zavodu Exodos. Nataša Zavolovšek.
NATAŠA ZAVOLOVŠEK (direktorica Zavoda Exodos)

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Projekt, ki ga delamo v bistvu z Afriko in Palestino gre v bistvu za vzpostavljanje stikov, izobraževanja in povezovanja.
Glede na to, da smo pač bili že ene parkrat, imeli smo pilotske projekte dol, vidimo, da želja obstaja, da lokalni ENGO-ji
in umetniki so močni in rabijo malo podpore. Tako da v bistvu mi prihajamo z različnimi programi dol, njim nasproti.
PETRA TANKO (novinarka)
Te dni se bo v Ljubljani v dijaškem domu Ivana Cankarja in v Cukrarni zvrstil umetniški program, nastal v času projekta
Shere. Nocoj bo kamerunski plesalec in koreograf Tchina Ndjidda uprizoril plesni solo cross. Sam se je leta 2017 odpravil
po poti migrantov in ta pot mu je dala snov za predstavo. O njej je na kratko povedal:
TCHINA NDJIDDA (plesalec)
Cross je predstava o poti ilegalnega prebežnika, ki je zapustil svojo domovino, ker je sledil svojim sanjam in željam o
boljši prihodnosti. Vabim vse, da pridete kot očividci tega potovanja in pridobite izkušnje o tem kaj se na poti, ko greš
iskat boljši jutri, boljše možnosti za življenje, lahko zgodi. In lahko rečem, da je to kot eno celo življenje.
PETRA TANKO (novinarka)
Z branjem dveh poetičnih besedil se mu na odru pridružila tudi igralka Inti Šraj. Poleg predstave Cross poda v dijaškem
domu Ivana Cankarja nocoj prikazali film Boruta Bučinela. Chere Cameron. Saj avtor, snemalec in fotograf v vsaki državi
posname film, ki odraža duh kraja in dogajanja v katerem so v času projekta udeleženi. Do 13. novembra bo na ogled
tudi njegova razstava V tvojih očeh. Fotografska razstava za vse celine in vse letne čase, ki jo je ustvaril na potovanjih po
Daljnem in Bližnjem vzhodu, po Afriki in Braziliji. V petek bo v Cukrarni premiera predstave I have a dream, ki jo je
koreografsko ustvaril Gregor Luštek, plesalci v njej pa so prav tako iz partnerskih držav. Prihodnji teden bosta v Cukrarni
na ogled še predstavi Žigana Kranjčana Razstava sedanjosti, zlitje s samim seboj, ki je bila že lani uprizorjena v
Mestnem muzeju. V petek 12. pa bo premiera Kranjčanove nove predstave Intervju. Večžanrski in večgeneracijski
intervju za režiserja in štiri plesalce, kot so zapisali v spremnem besedilu. O predstavah I have a dream in Intervju na
kratko Nataša Zavolovšek.
NATAŠA ZAVOLOVŠEK (direktorica Zavoda Exodos)
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To je v bistvu prikaz, ker premiera bomo imeli v Burkini Faso. Ampak v glavnem I have a dream si predstavljamo kot
nekak rdečo nit našega projekta Shera, da se boja v bistvu vključevali še ostali umetnike s svojimi sanjami.
PETRA TANKO (novinarka)
In še primere Žigana Kranjčana?
NATAŠA ZAVOLOVŠEK (direktorica Zavoda Exodos)
To je pa v bistvu drugi del našega delovanja v teh dveh letih z našimi produkcijami in z našim mladim koreografom
Žiganom Kranjčanom smo najprej naredili lani premiero v Sloveniji, Zlitje. In potem smo imeli par gostovanj in eno izmed
res uspešnih je bilo v Latviji. In po predstavi v Latviji so želeli, da je Žigan, koreograf, naslednje njihove predstave. In to
predstavo bomo pač naslednji teden pripeljali tudi v Ljubljano.
PETRA TANKO (novinarka)

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Po besedah Nataše Zavolovšek je umetniška vodja in izvršna producentka projekta Shere je delovanje, v katerega so
vpleteni v zadnjem času precej bolj vzajemno. In človeški vpliv je pri tem večji kot pri snovanju in vodenju festivala. Zato
festival Exodos trenutno počiva. Naše nove izkušnje v praksi samo potrjujejo, da imamo pravi projekt. Kažejo pa tudi, da
so izzivi za nas in lokalne organizatorje in umetnike veliki. Verjamemo, da umetnost in ustvarjalnost lahko zgradita boljšo
skupnost za boljšo družbo. Moramo si deliti, moramo deliti več. Je še dodala.
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Zavod Exodos predstavlja dvoletne produkcije in projekt
Share
V

teh dneh

v

Ljubljani več dogodkov Zavoda Exodos

V Zavodu Exodos Ljubljana so pred leti zagnali mednarodni projekt kreativne moči umetnosti Share,
celine Afriko, Bližnji vzhod in Evropo.
Nekaj projektov, nastalih v sklopu Share, tudi v sodelovanju s slovenskimi umetniki Gregorjem Luštkom
Žiganom Krajnčanom in Borutom Bučinelom bo v Ljubljani moč ujeti v naslednjih dneh.

ki

,

povezuje
Zadnje

iz

sekcije

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

,

Plesalec, performer in glasbenik Žigan Krajnčan. Foto: Borut Bučinel

Direktorica in producentka Zavoda Exodos Ljubljana Nataša Zavolovšek je na današnji novinarski
konferenci dejala, da je večžanrski projekt Share, ki združuje vizualno in performativno umetnost, nastal iz
minulih mednarodnih projektov zavoda. Pri Share je po njenih besedah poudarjen tudi izobraževalni
moment na več ravneh - od tehnikov in producentov do umetnikov. Poleg Slovenije so v projekt iz Evrope
vključene Hrvaška, Španija in Francija, iz Afrike Burkina Faso, Kamerun in Senegal, s posebnimi projekti pa so
vanj vključili še Palestino. Podprt je s strani Ustvarjalne Evrope, programa Kultura, med podporniki pa sta
poleg ministrstva za kulturo tudi ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za zunanje zadeve.
Vodja sektorja za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi na zunanjem ministrstvu Petra
Kežman je povedala, da so prepoznali potencial projekta Share, ker jih je, v skladu z aktualnimi premiki v
mednarodnih medkulturnih odnosov, nagovoril na več ravneh. Kot je pojasnila, zato ker od vsega začetka
temelji na principu soustvarjanja z lokalnimi partnerji na povsem enakovredni ravni, ker teži k
multilateralnim kulturnim odnosom in ker predstavlja preskok od ozko usmerjenih kulturnih projektov k
interdisciplinarnim projektom. " Ne gre zgolj za kulturo, samo za ples, temveč tudi za izobraževanje, za
ustvarjanje delovnih mest, za ustvarjanje priložnosti, predvsem za mlade in tudi za družbeno kohezijo v lokalnem
okolju, " je še navedla.
Bučinel je skozi objektiv beležil vtise izvajana projekta Share na terenu. Dopoldne so v Cukrarni prikazali
njegov kratki film Share; Creative Power of Art ki je nastal med gostovanjem v Burkini Faso, v sredo pa bo v
Dijaškem domu Ivana Cankarja prikazan tudi film iz Kameruna. Ob tem bodo odprli še Bučinelovo potujočo
fotografsko razstavo In Your Eyes na kateri bodo na ogled portreti posameznikov, ujeti med gostovanji.
,

,
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Sredino druženje bo zaokrožila premiera predstave Cross kamerunskega koreografa in plesalca Tchina
Ndjidda ki je izrazil veselje, da imajo afriški ustvarjalci preko projekta Share in izmenjav, ki jih omogoča,
priložnost spoznavati druge države. Ndjiddo je politična situacija v Kamerunu in to, da nima nobenih
možnosti, spodbudila, da je začel iskati rešitev. Tako se je leta 2017 podal na pot in pristal v Nubiji, kjer je
doživel številne dogodivščine, njegova predstava pa podoživlja to njegovo popotovanje, za katerega umetnik
sam pravi, " da predstavlja eno celo življenje ".
,

petek bo po najavi v Cukrarni na sporedu še prva evropska Shere produkcija - premiera predstave
koreografa, plesalca in pedagoga Luštka Have a Dream nastala s soustvarjalci, umetniki iz afriških in
evropskih držav. Luštek je pojasnil, da je osnovno izhodišče njegovega projekta, " da lahko življenje ali ples
doživljamo po istem principu kot doživljamo sanje, brez hotenj ali koncepta ". Po njegovih besedah se v sanjah
ustvari ultimativen avtonomni prostor, v katerem nimaš pravice pripomb na režijo.
V

I

,

prihodnjem tednu pa bodo, prav tako v Cukrarni, predstavili še dve aktualnejši produkciji zavoda Exodos.
Za 12. november je napovedana slovenska premiera Krajnčanove slovensko-latvijske predstave Inter-view.
Krajnčan je dejal, da je Inter-view zasnovan z mislijo na to, da skuša izpraševalec med intervjujem iz
sogovornika izvleči čim čistejši notranji pogled, v predstavi pa sodelujejo gibalci štirih različnih generacij, vsak
s svojimi zgodbami.
V

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dan kasneje sledi še prikaz Krajnčanovega solo performansa Zlitje s samim seboj, ki bo po lanski premieri v
Mestnem muzeju tokrat v novem prostoru dobil drugačne odtenke. Še vedno v navezavi z izhodiščno idejo:
"Kako izraziti idejo niča preko petja, plesa, govora, performansa in s prepletom vsega skupaj? "
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Napoved - Slovenija, 5. 11. (petek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 5. novembra.
POLITIKA
BRDO PRI KRANJU - Vlada bo po napovedih razpravljala o trenutnih epidemioloških razmerah, pričakovanjih v
naslednjih dneh in možnih ukrepih.
BIŠKEK - Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan se bo kot predstavnik predsedujoče države Svetu
EU udeležil prvega gospodarskega foruma EU-Srednja Azija. Na forumu bodo razpravljali o okrevanju gospodarstev po
pandemiji covida-19 in o pomenu regionalnega povezovanj. (do 7.)
9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma
nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in
drugih postopkov, na kateri bodo zaslišali Igorja Lambergerja, Petro Grah - Lazar, Antona Travnerja in Andreja Juriča;
predvidoma ob 14.30 bo v preddverju male dvorane izjava predsednika preiskovalne komisije Rudija Medveda; DZ, mala
dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanji Sveta EU za
ekonomske in finančne zadeve, ki bosta 9. in 12. 11 v Bruslju; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o pripravi sklica seje DZ, ki se bo začela 15.
11.; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo na predstavitveno srečanje sprejel veleposlanika Brazilije Eduarda Prisca Paraisa
Ramosa (fototermin ob začetku sprejema); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali informacije v
zvezi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov ter predstavitev morebitnih zaznanih nepravilnosti vodstva NPU pri
njihovem izvajanju; DZ, sejna soba na Tomšičevi - klet, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo razpravljali o nujnosti izboljšav na področju primarnega zdravstva v
dobro pacientov in zdravstvenih delavcev
15 minut po koncu seja odbora, na kateri bodo obravnavali mnenje odbora o zahtevi DS za ponovno odločanje o noveli
zakona o lekarniški dejavnosti ter pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o nalezljivih boleznih; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
18.00 sprejem za diplomatski zbor ob 30. obletnici neodvisnosti Slovenije ter drugemu predsedovanju Svetu EU, ki ga
pripravlja doajen diplomatskega zbora in apostolski nuncij v RS Jean-Marie Speich, udeležila se ga bosta tudi predsednik
republike Borut Pahor in predsednik DS Alojz Kovšca; Hotel Intercontinental, restavracija, Slovenska cesta 59,
LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
10.45 fototermin po zaključku sestanka ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška z županoma
občin Idrija in Cerkno ter predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Idrija in Idrijsko-cerkljanske razvojne agencije; ob
10.55 ogled kmetije Krnčan in možnost izjav po ogledu (Idrijske krnice 4); Kmetija Pr'Kendu, Idrijske Krnice 1, IDRIJA
11.00 posvet pri predsedniku republike Borutu Pahorju o energetski prihodnosti Slovenije; zbor za predstavnike medijev
ob 10.45 pri garažah na Gregorčičevi ulici 20; predsedniška palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA (STA)
12.00 uradno odprtje novega objekta podjetja LIP Pohištvo ter predstavitev vzpostavitve medsektorskega povezovanja
med lesno industrijo in turizmom; Lipp, Ajdovska cesta 2, BOHINJSKA BISTRICA
LUXEMBOURG - Evropski statistični urad Eurostat bo objavil septembrske podatke o prodaji v trgovini na drobno.
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LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok zoper ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, njegova
sinova Damijana in Jureta Jankovića ter družbo Electa Inženiring zaradi očitkov o domnevnem "parkiranju" delnic
Mercatorja pri podjetju Electa inženiring (ob 9. uri). (STA)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču narok v gospodarskem sporu, v katerem telekomunikacijski operater T-2 in njegovi
lastniki od države terjajo 54,7 milijona evrov zaradi škode, ki je nastala kot posledica domnevno napačnih odločitev
sodišč glede stečaja družbe (ob 12.20). (STA)
MARIBOR - Na okrožnem sodišču nadaljevanje ponovljenega sojenja nekdanjima vodilnima v Probanki Romani Pajenk
in Milani Lah za obtožbe o poslovni goljufiji (ob 9. uri).
DRUŽBA
10.30 obisk ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja v Čebelarski zvezi
Slovenije (ČZS), kjer mu bodo predstavili delo ČZS na področju vključevanja ranljivejših skupin ljudi v čebelarstvo; ob
11.30 bo odprtje učne poti, prilagojene za slepe in slabovidne; Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8,
LUKOVICA
11.00 predstavitev nove knjige pravnika in penologa Dragana Petrovca z naslovom Stopinje upora; Knjigarna Konzorcij,
Slovenska cesta 29, LJUBLJANA
11.00 slovesnost ob podelitvi nagrade Državljan Evrope, ki jo bo gostila Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji,
prejela jo bosta izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic ter predstojnik
Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana Samo Zver; sledi pogovor o pomenu dostopnega javnega zdravstva
za vse, sodelovali bodo skladatelj, harmonikar in pianist Drago Ivanuša, Roman Jerala s Kemijskega inštituta, publicist
Janez Markeš, predsednik Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Jaka Cepec ter evropski poslanki
Tanja Fajon (S&D) in Irena Joveva (Renew); prenoa na FB profilu in Youtube kanalu Pisarne Evropskega parlamenta v
Sloveniji, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

12.00 dan odprtih vrat Zavetišča za brezdomne osebe Murska Sobota z ogledom novih prostorov; prostori zavetišča,
Tomšičeva ulica 16, MURSKA SOBOTA
13.00 novinarska konferenca UKC Maribor, na kateri bo vodstvo predstavilo trenutne epidemiološke razmere v bolnišnici;
zelenica pred vhodom v Urgentni center UKC Maribor, Ljubljanska 5 (v primeru dežja bo v sejni sobi oddelka za
onkologijo), MARIBOR
13.00 spremljanje slovesne prisege kandidatov na temeljnem vojaškostrokovnem usposabljanju (za predstavnike
medijev); Veščinski center Slovenske vojske, VIPAVA
16.00 dogodek Salon štajerskih mladih vin; med arkadami mariborskega gradu, Grajska ulica 2, MARIBOR
MARIBOR - Na okrožnem sodišču nadaljevanje predobravnavnih narokov zoper pet hrvaških državljanov zaradi
domnevno spornih poslov Nove KBM na Hrvaškem (ob 11. uri).
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Svetovni dan romskega jezika.
KULTURA
LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši bo na ogled razstava Prostorski koncepti Plečnikovih prenov, ki povzema dveletno
raziskovanje različnih Plečnikovih prenov spomenikov v odprte javne prostore, ki so ga opravili študentje Fakultete za
arhitekturo pod vodstvom mentorjev. (do 16. 1. 2022)
RIM - Mediteranski filmski festival, na katerem se bo predstavilo tudi 12 slovenskih filmov. (do 14.)
10.00 novinarska konferenca Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, na kateri bodo predstavili Čufarjeve dneve in premiero
predstave Za vse sem sama avtorja Mihe Mazzinija; gledališki klub, Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE
19.00 odprtje skupinske razstave Umetnikov ego, predstavili se bodo Nika Autor, Viktor Bernik, Eclipse, Ištvan Išt Huzjan,
Sanela Jahić, Žiga Kariž, Zvonka Simčič, Andrej Škufca in Tomaž Tomažin; Galerija Alkatraz, AKC Metelkova mesto,
LJUBLJANA

32

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

04.11.2021
Thursday,
Četrtek,
15:30
15:30

Kazalo

https://www.sta.si/2962468/napoved-slovenija-5-11-...

3/3

19.30 svetovna premiera prve produkcije Share Zavoda Exodos Ljubljana, predstave I Have a Dream Gregorja Luštka;
pred predstavo bo v okviru projekta Share premierno prikazan tudi video Boruta Bučinela z naslovom Burkina Faso;
Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA
20.00 premiera monodrame Duncana Macmillana z naslovom Vse sijajne stvari v režiji Nataše Barbare Gračner; SNG
Drama Ljubljana, Mala drama, Erjavčeva 1, LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Anja Gorenc
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Marjetka Nared, popoldne Karmen Kleiderman
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Maja Lazar Jančič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Alen Pivk
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Napoved - Slovenija, 5. 11. (petek) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 5. novembra.
POLITIKA
BIŠKEK - Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan se bo kot predstavnik predsedujoče države Svetu
EU udeležil prvega gospodarskega foruma EU-Srednja Azija. Na forumu bodo razpravljali o okrevanju gospodarstev po
pandemiji covida-19 in o pomenu regionalnega povezovanj. (do 7.)
9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma
nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in
drugih postopkov, na kateri bodo zaslišali Igorja Lambergerja, Petro Grah - Lazar, Antona Travnerja in Andreja Juriča;
predvidoma ob 14.30 bo v preddverju male dvorane izjava predsednika preiskovalne komisije Rudija Medveda; DZ, mala
dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanji Sveta EU za
ekonomske in finančne zadeve, ki bosta 9. in 12. 11 v Bruslju; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
DOPOLNJENO 10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o pripravi sklica seje DZ, ki
se bo začela 15. 11., ter o nadaljevanju 85. izredne seje DZ in o pripravi sklica 86. izredne seje DZ, ki bosta 10. 11.; DZ,
veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo na predstavitveno srečanje sprejel veleposlanika Brazilije Eduarda Prisca Paraisa
Ramosa (fototermin ob začetku sprejema); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali informacije v
zvezi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov ter predstavitev morebitnih zaznanih nepravilnosti vodstva NPU pri
njihovem izvajanju; DZ, sejna soba na Tomšičevi - klet, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo razpravljali o nujnosti izboljšav na področju primarnega zdravstva v
dobro pacientov in zdravstvenih delavcev
15 minut po koncu seja odbora, na kateri bodo obravnavali mnenje odbora o zahtevi DS za ponovno odločanje o noveli
zakona o lekarniški dejavnosti ter pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o nalezljivih boleznih; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
NOVO 17.00 seja vlade, na kateri bodo obravnavali predloge aktov v povezavi s covidom-19 (fototermina ob začetku seje
ne bo); Kongresni center Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
18.00 sprejem za diplomatski zbor ob 30. obletnici neodvisnosti Slovenije ter drugemu predsedovanju Svetu EU, ki ga
pripravlja doajen diplomatskega zbora in apostolski nuncij v RS Jean-Marie Speich, udeležila se ga bosta tudi predsednik
republike Borut Pahor in predsednik DS Alojz Kovšca; Hotel Intercontinental, restavracija, Slovenska cesta 59,
LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
11.00 posvet pri predsedniku republike Borutu Pahorju o energetski prihodnosti Slovenije; zbor za predstavnike medijev
ob 10.45 pri garažah na Gregorčičevi ulici 20; predsedniška palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA (STA)
SPREMENJENO 11.15 fototermin po koncu sestanka ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška z
županoma občin Idrija in Cerkno ter predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Idrija in Idrijsko-cerkljanske razvojne
agencije (nekdanji zadružni dom, Idrijske krnice 26, Spodnja Idrija); ob 11.40 ogled kmetije Krnčan in možnost izjav po
ogledu (Idrijske krnice 4); IDRIJA
12.00 uradno odprtje novega objekta podjetja LIP Pohištvo ter predstavitev vzpostavitve medsektorskega povezovanja
med lesno industrijo in turizmom; Lipp, Ajdovska cesta 2, BOHINJSKA BISTRICA
LUXEMBOURG - Evropski statistični urad Eurostat bo objavil septembrske podatke o prodaji v trgovini na drobno.
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LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok zoper ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, njegova
sinova Damijana in Jureta Jankovića ter družbo Electa Inženiring zaradi očitkov o domnevnem "parkiranju" delnic
Mercatorja pri podjetju Electa inženiring (ob 9. uri). (STA)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču narok v gospodarskem sporu, v katerem telekomunikacijski operater T-2 in njegovi
lastniki od države terjajo 54,7 milijona evrov zaradi škode, ki je nastala kot posledica domnevno napačnih odločitev
sodišč glede stečaja družbe (ob 12.20). (STA)
MARIBOR - Na okrožnem sodišču nadaljevanje ponovljenega sojenja nekdanjima vodilnima v Probanki Romani Pajenk
in Milani Lah za obtožbe o poslovni goljufiji (ob 9. uri).
DRUŽBA
NOVO 10.00 predsednik vlade Janez Janša bo sprejel predstavnike Komisije škofovskih konferenc EU in predstavnike
Konference evropskih Cerkva, s katerimi bo razpravljal o prioritetah slovenskega predsedovanja Svetu EU, prihodnosti
Evrope in vlogi cerkva v sodobnem času (fototermin za uradne fotografe in uradne snemalce); vlada, velika sejna soba,
Gregorčičeva 27, LJUBLJANA
10.30 obisk ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja v Čebelarski zvezi
Slovenije (ČZS), kjer mu bodo predstavili delo ČZS na področju vključevanja ranljivejših skupin ljudi v čebelarstvo; ob
11.30 bo odprtje učne poti, prilagojene za slepe in slabovidne; Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8,
LUKOVICA
11.00 predstavitev nove knjige pravnika in penologa Dragana Petrovca z naslovom Stopinje upora; Knjigarna Konzorcij,
Slovenska cesta 29, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

11.00 slovesnost ob podelitvi nagrade Državljan Evrope, ki jo bo gostila Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji,
prejela jo bosta izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic ter predstojnik
Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana Samo Zver; sledi pogovor o pomenu dostopnega javnega zdravstva
za vse, sodelovali bodo skladatelj, harmonikar in pianist Drago Ivanuša, Roman Jerala s Kemijskega inštituta, publicist
Janez Markeš, predsednik Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Jaka Cepec ter evropski poslanki
Tanja Fajon (S&D) in Irena Joveva (Renew); prenoa na FB profilu in Youtube kanalu Pisarne Evropskega parlamenta v
Sloveniji, LJUBLJANA
12.00 dan odprtih vrat Zavetišča za brezdomne osebe Murska Sobota z ogledom novih prostorov; prostori zavetišča,
Tomšičeva ulica 16, MURSKA SOBOTA
13.00 novinarska konferenca UKC Maribor, na kateri bo vodstvo predstavilo trenutne epidemiološke razmere v bolnišnici;
zelenica pred vhodom v Urgentni center UKC Maribor, Ljubljanska 5 (v primeru dežja bo v sejni sobi oddelka za
onkologijo), MARIBOR
13.00 spremljanje slovesne prisege kandidatov na temeljnem vojaškostrokovnem usposabljanju (za predstavnike
medijev); Veščinski center Slovenske vojske, VIPAVA
16.00 dogodek Salon štajerskih mladih vin; med arkadami mariborskega gradu, Grajska ulica 2, MARIBOR
MARIBOR - Na okrožnem sodišču nadaljevanje predobravnavnih narokov zoper pet hrvaških državljanov zaradi
domnevno spornih poslov Nove KBM na Hrvaškem (ob 11. uri).
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Svetovni dan romskega jezika.
KULTURA
LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši bo na ogled razstava Prostorski koncepti Plečnikovih prenov, ki povzema dveletno
raziskovanje različnih Plečnikovih prenov spomenikov v odprte javne prostore, ki so ga opravili študentje Fakultete za
arhitekturo pod vodstvom mentorjev. (do 16. 1. 2022)
RIM - Mediteranski filmski festival, na katerem se bo predstavilo tudi 12 slovenskih filmov. (do 14.)
10.00 novinarska konferenca Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, na kateri bodo predstavili Čufarjeve dneve in premiero
predstave Za vse sem sama avtorja Mihe Mazzinija; gledališki klub, Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE
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19.00 odprtje skupinske razstave Umetnikov ego, predstavili se bodo Nika Autor, Viktor Bernik, Eclipse, Ištvan Išt Huzjan,
Sanela Jahić, Žiga Kariž, Zvonka Simčič, Andrej Škufca in Tomaž Tomažin; Galerija Alkatraz, AKC Metelkova mesto,
LJUBLJANA
19.30 svetovna premiera prve produkcije Share Zavoda Exodos Ljubljana, predstave I Have a Dream Gregorja Luštka;
pred predstavo bo v okviru projekta Share premierno prikazan tudi video Boruta Bučinela z naslovom Burkina Faso;
Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA
20.00 premiera monodrame Duncana Macmillana z naslovom Vse sijajne stvari v režiji Nataše Barbare Gračner; SNG
Drama Ljubljana, Mala drama, Erjavčeva 1, LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Anja Gorenc
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Marjetka Nared, popoldne Karmen Kleiderman
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Maja Lazar Jančič

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Alen Pivk
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Preberi članek

Predstava o želji po sobivanju, ustvarjena
afriških in evropskih držav
Premiera predstave Gregorja Luštka

iz

z

umetniki

iz

projekta Share

Predstava koreografa, plesalca in pedagoga Gregorja Luštka, naslovljena I Have a Dream uvaja sklop dogodkov,
jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu predstavitve rezultatov svojega dela v času koronakrize.

ki

Sorodne novice

V predstavi Have
Foto: Zavod Exodos
I

a

Dream nastopajo Korotomi Barro, Tchinatadi Ndjidda, Kristýna Šajtošova,

Inti

Šraj

in

Gregor Luštek.

Predstava bo premierno izvedena drevi ob 19.30 v parterju Cukrarne Gre za prvo produkcijo, nastalo v
sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos izvaja s partnerji. Projekt se glede na napoved na spletni strani
Zavoda Exodos Ljubljana osredotoča na " željo po sobivanju, v katerem lastna intima skozi artikulacijo sanj
postaja sestavni del skupnega raziskovalnega prostora ".

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

.

potovanju skozi intimo iščemo tiste
resnice, ki so skrajno osebne in obenem tudi
bistvene za razumevanje družbenega in
kolektivnega funkcioniranja. V današnji
družbi namreč prevladuje individualizem,
brez posluha za skupnost in solidarnost.
V

da

je

Ne gre zgolj za iskanje skupne umetniške govorice onstran ekonomskih in
političnih okvirjev, temveč za položaj razpiranja in izpovedovanja sanjskega
sveta, tkanja besednih, gibalnih in glasbenih vezi ter edinstvenega odrskega
sobivanja afriških in evropskih umetnikov.

Unikum v slovenskem kulturnem prostoru
Po besedah avtorja Gregorja Luštka je osnovno izhodišče njegovega projekta,
" da lahko življenje ali ples doživljamo po istem principu, kot doživljamo sanje, brez
Gregor Luštek hotenj ali koncepta ". V sanjah se ustvari ultimativen avtonomni prostor, v
katerem nimaš pravice pripomb na režijo, meni Luštek. Producenti verjamejo,
predstava Have a Dream " v slovenskem kulturnem prostoru zagotovo unikum ".
I
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Gregor Luštek (1973) ustvarja na področju gledališča
igralec. Foto: BoBo

in

plesa kot plesalec, koreograf

in

asistent režije, občasno tudi kot

Poleg Luštka so soavtorji in nastopajoči v predstavi Korotomi Barro Tchinatadi Ndjidda Kristyna
Šajtošova in Inti Šraj Avtorja glasbe sta Branko Rožman in Žigan Krajnčan oblikovanje luči je delo
Boruta Bučinela avtorica besedil je Andreja Kopač in asistent režije Juš Zidar
,

.

,

,

,

.

Predstava Have a Dream uvaja sklop dogodkov, ki
jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu
predstavitve rezultatov svojega dela v času
koronakrize To so sicer že zaznamovali v
predstavitvi na projekt Share vezanih filmov
Boruta Bučinela in predstava Cross omenjenega
kamerunskega koreografa ter plesalca Ndjidde
Dogodke spremlja tudi Bučinelova fotografska
razstava V tvojih očeh
I

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

.

.

.

Za zdaj velja, da bo v prihodnjem tednu Exodos
Cukrarni predstavil še slovensko premiero
slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana
Krajnčana in njegov soloperformans Razstava
sedanjosti: Zlitje s samim seboj

v

Zavod Exodos predstavlja dvoletne
produkcije in projekt Share

.
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Napoved - Slovenija, 5. 11. (petek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 5. novembra.
POLITIKA
BIŠKEK - Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan se bo kot predstavnik predsedujoče države Svetu
EU udeležil prvega gospodarskega foruma EU-Srednja Azija. Na forumu bodo razpravljali o okrevanju gospodarstev po
pandemiji covida-19 in o pomenu regionalnega povezovanj. (do 7.)
9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma
nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in
drugih postopkov, na kateri bodo zaslišali Igorja Lambergerja, Petro Grah - Lazar, Antona Travnerja in Andreja Juriča;
predvidoma ob 14.30 bo v preddverju male dvorane izjava predsednika preiskovalne komisije Rudija Medveda; DZ, mala
dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanji Sveta EU za
ekonomske in finančne zadeve, ki bosta 9. in 12. 11 v Bruslju; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o pripravi sklica seje DZ, ki se bo začela 15.
11., ter o nadaljevanju 85. izredne seje DZ in o pripravi sklica 86. izredne seje DZ, ki bosta 10. 11.; DZ, veliki salon,
Šubičeva 4, LJUBLJANA
13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo na predstavitveno srečanje sprejel veleposlanika Brazilije Eduarda Prisca Paraisa
Ramosa (fototermin ob začetku sprejema); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali informacije v
zvezi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov ter predstavitev morebitnih zaznanih nepravilnosti vodstva NPU pri
njihovem izvajanju; DZ, sejna soba na Tomšičevi - klet, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo razpravljali o nujnosti izboljšav na področju primarnega zdravstva v
dobro pacientov in zdravstvenih delavcev
15 minut po koncu seja odbora, na kateri bodo obravnavali mnenje odbora o zahtevi DS za ponovno odločanje o noveli
zakona o lekarniški dejavnosti ter pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o nalezljivih boleznih; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
17.00 seja vlade, na kateri bodo obravnavali predloge aktov v povezavi s covidom-19 (fototermina ob začetku seje ne
bo); Kongresni center Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
18.00 sprejem za diplomatski zbor ob 30. obletnici neodvisnosti Slovenije ter drugemu predsedovanju Svetu EU, ki ga
pripravlja doajen diplomatskega zbora in apostolski nuncij v RS Jean-Marie Speich, udeležila se ga bosta tudi predsednik
republike Borut Pahor in predsednik DS Alojz Kovšca; Hotel Intercontinental, restavracija, Slovenska cesta 59,
LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
11.00 posvet pri predsedniku republike Borutu Pahorju o energetski prihodnosti Slovenije; zbor za predstavnike medijev
ob 10.45 pri garažah na Gregorčičevi ulici 20; predsedniška palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA (STA)
11.15 fototermin po koncu sestanka ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška z županoma občin
Idrija in Cerkno ter predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Idrija in Idrijsko-cerkljanske razvojne agencije (nekdanji
zadružni dom, Idrijske krnice 26, Spodnja Idrija); ob 11.40 ogled kmetije Krnčan in možnost izjav po ogledu (Idrijske
krnice 4); IDRIJA
12.00 uradno odprtje novega objekta podjetja LIP Pohištvo ter predstavitev vzpostavitve medsektorskega povezovanja
med lesno industrijo in turizmom; Lipp, Ajdovska cesta 2, BOHINJSKA BISTRICA
LUXEMBOURG - Evropski statistični urad Eurostat bo objavil septembrske podatke o prodaji v trgovini na drobno.
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LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok zoper ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, njegova
sinova Damijana in Jureta Jankovića ter družbo Electa Inženiring zaradi očitkov o domnevnem "parkiranju" delnic
Mercatorja pri podjetju Electa inženiring (ob 9. uri). (STA)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču narok v gospodarskem sporu, v katerem telekomunikacijski operater T-2 in njegovi
lastniki od države terjajo 54,7 milijona evrov zaradi škode, ki je nastala kot posledica domnevno napačnih odločitev
sodišč glede stečaja družbe (ob 12.20). (STA)
MARIBOR - Na okrožnem sodišču nadaljevanje ponovljenega sojenja nekdanjima vodilnima v Probanki Romani Pajenk
in Milani Lah za obtožbe o poslovni goljufiji (ob 9. uri).
DRUŽBA
10.00 predsednik vlade Janez Janša bo sprejel predstavnike Komisije škofovskih konferenc EU in predstavnike
Konference evropskih Cerkva, s katerimi bo razpravljal o prioritetah slovenskega predsedovanja Svetu EU, prihodnosti
Evrope in vlogi cerkva v sodobnem času (fototermin za uradne fotografe in uradne snemalce); vlada, velika sejna soba,
Gregorčičeva 27, LJUBLJANA
10.30 obisk ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja v Čebelarski zvezi
Slovenije (ČZS), kjer mu bodo predstavili delo ČZS na področju vključevanja ranljivejših skupin ljudi v čebelarstvo; ob
11.30 bo odprtje učne poti, prilagojene za slepe in slabovidne; Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8,
LUKOVICA
11.00 predstavitev nove knjige pravnika in penologa Dragana Petrovca z naslovom Stopinje upora; Knjigarna Konzorcij,
Slovenska cesta 29, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

11.00 slovesnost ob podelitvi nagrade Državljan Evrope, ki jo bo gostila Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji,
prejela jo bosta izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic ter predstojnik
Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana Samo Zver; sledi pogovor o pomenu dostopnega javnega zdravstva
za vse, sodelovali bodo skladatelj, harmonikar in pianist Drago Ivanuša, Roman Jerala s Kemijskega inštituta, publicist
Janez Markeš, predsednik Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Jaka Cepec ter evropski poslanki
Tanja Fajon (S&D) in Irena Joveva (Renew); prenoa na FB profilu in Youtube kanalu Pisarne Evropskega parlamenta v
Sloveniji, LJUBLJANA
12.00 dan odprtih vrat Zavetišča za brezdomne osebe Murska Sobota z ogledom novih prostorov; prostori zavetišča,
Tomšičeva ulica 16, MURSKA SOBOTA
13.00 novinarska konferenca UKC Maribor, na kateri bo vodstvo predstavilo trenutne epidemiološke razmere v bolnišnici;
zelenica pred vhodom v Urgentni center UKC Maribor, Ljubljanska 5 (v primeru dežja bo v sejni sobi oddelka za
onkologijo), MARIBOR
13.00 spremljanje slovesne prisege kandidatov na temeljnem vojaškostrokovnem usposabljanju (za predstavnike
medijev); Veščinski center Slovenske vojske, VIPAVA
16.00 dogodek Salon štajerskih mladih vin; med arkadami mariborskega gradu, Grajska ulica 2, MARIBOR
MARIBOR - Na okrožnem sodišču nadaljevanje predobravnavnih narokov zoper pet hrvaških državljanov zaradi
domnevno spornih poslov Nove KBM na Hrvaškem (ob 11. uri).
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Svetovni dan romskega jezika.
KULTURA
LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši bo na ogled razstava Prostorski koncepti Plečnikovih prenov, ki povzema dveletno
raziskovanje različnih Plečnikovih prenov spomenikov v odprte javne prostore, ki so ga opravili študentje Fakultete za
arhitekturo pod vodstvom mentorjev. (do 16. 1. 2022)
RIM - Mediteranski filmski festival, na katerem se bo predstavilo tudi 12 slovenskih filmov. (do 14.)
10.00 novinarska konferenca Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, na kateri bodo predstavili Čufarjeve dneve in premiero
predstave Za vse sem sama avtorja Mihe Mazzinija; gledališki klub, Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE
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19.00 odprtje skupinske razstave Umetnikov ego, predstavili se bodo Nika Autor, Viktor Bernik, Eclipse, Ištvan Išt Huzjan,
Sanela Jahić, Žiga Kariž, Zvonka Simčič, Andrej Škufca in Tomaž Tomažin; Galerija Alkatraz, AKC Metelkova mesto,
LJUBLJANA
19.30 svetovna premiera prve produkcije Share Zavoda Exodos Ljubljana, predstave I Have a Dream Gregorja Luštka;
pred predstavo bo v okviru projekta Share premierno prikazan tudi video Boruta Bučinela z naslovom Burkina Faso;
Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA
20.00 premiera monodrame Duncana Macmillana z naslovom Vse sijajne stvari v režiji Nataše Barbare Gračner; SNG
Drama Ljubljana, Mala drama, Erjavčeva 1, LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Anja Gorenc
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Marjetka Nared, popoldne Karmen Kleiderman
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Maja Lazar Jančič

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Alen Pivk
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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V Cukrarni premiera Luštkove predstave iz
projekta Share I Have a Dream
V parterju Cukrarne bo drevi ob 19.30 premierno izvedena predstava I Have a Dream avtorja Gregorja Luštka. Gre za
prvo produkcijo, nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos izvaja s partnerji. Koreograf, plesalec in pedagog
Luštek je predstavo, ki se osredinja na željo po sobivanju, soustvaril z umetniki iz afriških in evropskih držav.
Predstava I Have a Dream se po napovedi osredotoča na "željo po sobivanju, v katerem lastna intima skozi artikulacijo
sanj postaja sestavni del skupnega raziskovalnega prostora". Ne gre zgolj za iskanje skupne umetniške govorice onstran
ekonomskih in političnih okvirjev, ampak za pozicijo razpiranja in izpovedovanja sanjskega sveta, tkanja besednih,
gibalnih in glasbenih vezi ter edinstvenega odrskega sobivanja afriških in evropskih umetnikov, piše na spletni strani
Zavoda Exodos Ljubljana.
Na nedavni predstavitvi je Luštek pojasnil, da je osnovno izhodišče njegovega projekta, "da lahko življenje ali ples
doživljamo po istem principu kot doživljamo sanje, brez hotenj ali koncepta". Po njegovih besedah se v sanjah ustvari
ultimativen avtonomni prostor, v katerem nimaš pravice pripomb na režijo. Producenti verjamejo, da je predstava I Have
a Dream "v slovenskem kulturnem prostoru zagotovo unikum".
Ob Luštku so soavtorji in nastopajoči v predstavi Korotomi Barro, Tchinatadi Ndjidda, Kristyna Šajtošova in Inti Šraj,
glasbo podpisujeta Branko Rožman in Žigan Krajnčan, oblikovanje luči Borut Bučinel, tekste pa Andreja Kopač in asistent
režije Juš Zidar.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Predstava I Have a Dream uvaja sklop dogodkov, ki jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu predstavitve
rezultatov svojega dela v času koronakrize. To so sicer že zaznamovali predstavitvi filmov Boruta Bučinela, vezanih na
projekt Share, ter predstava Cross kamerunskega koreografa in plesalca Tchinatadija Ndjidde. Prav tako dogodke
zaokroža Bučinelova fotografska razstava V tvojih očeh.
V prihodnjem tednu pa bo Exodos v Cukrarni predstavil še slovensko premiero slovensko-latvijske predstave Inter-view
Žigana Krajnčana ter Krajnčanov solo performans Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj.
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Tedenska napoved - kultura od 8. do 14. 11.
Napoved kulturnih dogodkov v Sloveniji in mednarodne kulturne dejavnosti Slovenije od 8. do 14. novembra.
PONEDELJEK, 8. novembra
LJUBLJANA - Odprtje simpozija ob 140-letnici smrti pisatelja, dramatika in časnikarja Josipa Jurčiča (1844-1881); ob 10.
uri, Atrij ZRC, Novi trg 2.
LJUBLJANA - V Galeriji Ex Arte bo na ogled razstava Mumetnost, na kateri bodo postavljena dela slovenskih umetnikov
Alje Horvat, Mitje Ficka, Natana Eskuja, Nenada Cizla in Vide Igličar. (do 6. 12.).
LJUBLJANA - Začel se bo Slovenski teden filma, ki bo letos potekal pod geslom Ponovni pogled. Mislimo film,
premislimo film (do 12.).
NOVA GORICA - Izjave za medije režiserja Matjaža Bergerja pred premiero predstave Andreja Inkreta z naslovom In
stoletje bo zardelo. Primer Kocbek.; ob 9.30, SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5.
KRANJ - Odkritje doprsnega kipa Prešernovega ukrajinskega sodobnika Tarasa Ševčenka, na katerem bodo imeli
nagovore kranjski župan Matjaž Rakovec, ukrajinski veleposlanik Mihajlo Brodovič in častni konzul Ukrajine v Sloveniji
Sandi Brezovnik; ob 11. uri, Park La Ciotat, Bleiweisova 2.
PTUJ - Odprtje razstave intarzij Vojislava Voja Veličkovića in fotografij Stojana Kerblerja; ob 13. uri, Galerija Magistrat.
TOREK, 9. novembra

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Simpozij z naslovom Interier kot sestavni del arhitekture in družbe ter njegova prihodnost, ki ga ob
razstavi Svet znotraj pripravlja Muzej za arhitekturo in oblikovanje v sodelovanju s Centrom za kreativnost; ob 9. uri,
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7.
LJUBLJANA - Srečanje z ustvarjalci baletne predstave Strune koreografov Ena Pecija, Jacopa Godanija in Lea Mujića;
ob 11. uri, SNG Opera in balet Ljubljana, spodnji foaje, Župančičeva ulica 1.
LJUBLJANA - Odprtje razstave Tadeja Pogačarja Živali hiše ljudje. Zgodnja dela (do 5. 12.); ob 18. uri, Galerija P74, Trg
prekomorskih brigad 1.
LJUBLJANA - Predstavitev monografije Eurokaz: Zapravljanje časa., ki jo bodo predstavili ustanoviteljica in umetniška
direktorica festivala Eurokaz Gordana Vnuk, gledališki režiser in umetniški direktor Eurokaz - Produkcije Branko
Brezovac in gledališki režiser Dragan Živadinov; ob 18. uri, projektni prostor Osmo/za, Slovenska 54.
LJUBLJANA - Predstavitev češke ilustracije Lustr na turneji (do 30.); ob 19. uri, Galerija DobraVaga.
LJUBLJANA - Predstava Idiot v izvedbi HNK Zagreb in režiji Vasilija Senjina; ob 19.30, Cankarjev dom, Linhartova
dvorana, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Razstava Dokumenti plesnih sodelovanj, 2012-2021 (do 10.1.2022); razstavni prostor Krakovski nasip.
LJUBLJANA - V Galeriji P74 bo na ogled ekskluzivna razstava zgodnjih del Tadeja Pogačarja z naslovom Živali, hiše,
ljudje (do 5.12.).
NOVO MESTO - Akademija o izrabi digitalne kulturne dediščine za e-promocijo v okviru slovenskega predsedovanja
Svetu EU, ki jo organizira odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, uvodni nagovor bo imel predsednik
odbora Miha Japelj, sledilo bo več panelov; ob 9. uri, atrij Knjižnice Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - Novinarska konferenca pred premiero gledališke igre Andreja Šubica z naslovom
Medrug Polanci; ob 10. uri, Kulturni dom Poljane, dvorana, Poljane 77.
CELJE - Pogovorni večer s pisateljem, univerzitetnim predavateljem in urednikom Andrejem Blatnikom o njegovem
zadnjem romanu Trg osvoboditve; ob 18. uri, Knjigarna Antika, Kocbekova ulica 6.
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BRUSELJ - Podelitev nagrad EU za književnost, ena od prejemnic nagrade je tudi slovenska avtorica Anja Mugerli,
govornik pa bo minister za kulturo Vasko Simoniti (ob 19.30, kulturni center Flagey).
RIM - Slovenski filmski dan v okviru mediteranskega filmskega festivala.
SREDA, 10. novembra
LJUBLJANA - Začetek Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala - Liffe s projekcijo filma Pravi moški režiserke
Marie Schrader (do 21.); ob 19.30, Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Predstavitev knjige Ujeta v svobodi avtorice Anje Kovačič; ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij, Slovenska
cesta 29.
LJUBLJANA - Z gibalno-zvočno improvizacijsko predstavo Posebna izdaja se bo začel 15. mednarodni festival
improvizacijskega gledališča Goli oder, ki bo potekal v Ljubljani in Kranju (do 14.); ob 19. uri, Stara mestna elektrarna,
Slomškova ulica 18.
LJUBLJANA - V sklopu Zlatega abonmaja Cankarjevega doma koncert Orkestra Mozarteum Salzburg pod vodstvom
dirigenta Howarda Griffithsa; ob 20. uri, Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Premiera plesne predstave Soba za samopomoč korejske plesalke in koreografinje Hye Koung Kim; ob
20. uri, Plesni teater Ljubljana, Prijateljeva ulica 2a.
DESKLE - Predstavitev zbornika ob 20. obletnici Revije pevskih zborov Goriške; ob 18. uri, Kulturni dom Deskle,
Srebrničeva ulica 18.
ČETRTEK, 11. novembra
LJUBLJANA - Predstavitev izvirnih leposlovnih del založbe Mladinska knjiga: Sto let slepote (Roman Rozina), Požri se,
Robi (Goran Gluvić) in Nikoli ni prepozno (Tadeja Krečič Scholten); ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Gledališki informans z naslovom Modernizem::Praznote, posvečen modernističnemu gledališču in
režiserju Miletu Korunu; ob 17. uri, OSMO/ZA, Slovenska 54.
LJUBLJANA - Umetnica Robertina Šebjanič bo sama oz. s sodelavci izvedla avdio-vizualna performansa Aquatocene /V
iskanju podvodne tišine in Aqua(i)formings - Podvodni preplet (še 18.11.; Zgodbe iz Atlantika); ob 19. uri, CUK Kino
Šiška, Katedrala,Trg prekomorskih brigad 3.
LJUBLJANA - Odprtje razstave Skup fotografskega kolektiva Kela (do 9.12.); ob 19. uri, Galerija Škuc, Stari trg 21.
LJUBLJANA - Slavnostna podelitev Jermanove nagrade 2021 Tomu Virku za prevod dela iz nemškega jezika Wolfgang
Janke: Trojna dovršitev nemškega idealizma: Schelling, Hegel in Fichtejev nenapisani nauk; ob 19. uri, Švicarija, Pod
turnom 4.
LJUBLJANA - Odprtje Ljubljana Vocal Festivala a cappella glasbe (do 14.); ob 19.30, ČinČin Tobačna, Tržaška cesta 2.
LJUBLJANA - Premiera baletne predstave Strune koreografov Ena Pecija, Jacopa Godanija in Lea Mujića; ob 19.30,
SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva ulica 1.
LJUBLJANA - Premiera predstave Banket. Črna oda sedanjosti v režiji Tatjane Peršuh; ob 20. uri, Cankarjev dom,
dvorana Duše Počkaj, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Premiera stand up komedije Perice Jerkovića in Roberta Petana z naslovom Zbogom korona, mi gremo
na dopust; ob 20. uri, SiTi Tetater BTC.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca gledališča zatiranih, ki jo pripravlja Kulturno-umetniško društvo Transformator v
sodelovanju s Slogi, Javnim skladom RS za kulturo in Mestno občino Ljubljana. (še 12.); Slovenski gledališki inštitut,
Mestni trg 17.
RIBNICA - Odprtje razstave Neže Knez z naslovom Predlogi in poskusi #1: Imaginacija, kontemplacija, morski pes; ob
11. uri, Galerija Miklova hiša, Škrabčev trg 21.
KRANJ - V sklopu Tedna slovenske drame okrogla miza Spremljevalke: Dramske avtorice med epidemijo covida-19; ob
15. uri.
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NOVA GORICA - Premiera predstave Andreja Inkreta z naslovom In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek., ki jo je režiral
Matjaž Berger; ob 20. uri, SNG Nova Gorica, veliki oder, Trg Edvarda Kardelja 5.
NOVA GORICA - Mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint (do 18.).
PETEK, 12. novembra
LJUBLJANA - Dogodek ob 200. obletnici rojstva ruskega klasika Fjodora Mihajloviča Dostojevskega (1821-1881) z
naslovom Noč in dan z Dostojevskim, na katerem bo Miha Javornik z oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani uvodoma predstavil njegovo življenje in delo, recital iz romana Ponižani in razžaljeni pa bo interpretirala igralka
Saša Pavček; ob 20. uri začetek branja Ponižanih in razžaljenih; ob 18.30, Slovanska knjižnica, velika čitalnica,
Einspielerjeva ulica 1.
LJUBLJANA - Predstavitev Pop-up Emil Kozole: Arhiv Triglav; ob 19. uri, Galerija DobraVaga.
LJUBLJANA - Slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa Žigana Krajčana (Zavod
Exodos Ljubljana); ob 19.30, Cukrarna, Poljanski nasip 40.
LJUBLJANA - Prvi koncert cikla Forum nove glasbe (do 27.); Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10.
PTUJ - Dražba v galeriji Luna, ki naprodaj postavlja vsa neprodana dela razstave Umetnost in fotografija ter tudi dodatna
dela slovenskih avtorjev; ob 19. uri, galerija Luna.
SOBOTA, 13. novembra
LJUBLJANA - Predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana sklene plesno-glasbeni potujoči solo performans
Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj Žigana Kranjčana; ob 19.30, Cukrarna, Poljanski nasip 40.
LJUBLJANA - Koncert Klotljudi in Balans; ob 20. uri, CUK Kino Šiška, Komuna, Trg prekomorskih brigad 3.
LJUBLJANA - Premiera uprizoritve Cement Heinerja Müllerja v režiji Sebastijana Horvata; ob 20. uri, SNG Drama
Ljubljana, veliki oder, Erjavčeva 1.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - Premiera gledališke igre Andreja Šubica z naslovom Medrug Polanci ob praznovanju
170. obletnice rojstva pisatelja Ivana Tavčarja (1851-1923); ob 19. uri, Kulturni dom Poljane, Poljane 77.
KRANJ - Sklepna slovesnost 51. Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; ob 19.30, Prešernovo gledališče Kranj,
dvorana, Glavni trg 6.
NEDELJA, 14. novembra
JESENICE - Odprtje festivala ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi (do 19.); ob 19.30, Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
LJUBLJANA - Zaključni večer 15. edicije Ljubljana Vocal Festivala; ob 20. uri, CUK Kino Šiška, Katedrala,Trg
prekomorskih brigad 3.
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Pregled - Slovenija, 5. 11. (petek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 5. novembra.
LJUBLJANA - Vlada na Brdu pri Kranju razpravlja o ukrepih, s katerimi bi zamejili širjenje covida-19. Ob zaostrujočih
epidemičnih razmerah v državi v bolnišnicah svarijo, da so na robu zmogljivosti. V četrtek so v Sloveniji potrdili 3771
okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 761 covidnih bolnikov, 177 v intenzivni terapiji. Na ministrstvu za
zdravje so za STA pojasnili, da so se na sestanku z vodstvi bolnišnic dogovorili za dodatne kapacitete na covidnih
oddelkih. Nove maksimalne kapacitete so 300 intenzivnih postelj in 1200 navadnih postelj. Ukinili bodo programe v
referenčnih ambulantah in centrih za krepitev zdravja, zaposlene pa bodo usmerili v covidne bolnišnice. Razpoloženje
med zaposlenimi v zdravstveni negi pa še nikoli ni bilo tako slabo, kot v času, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19,
opozarjajo v sindikati.
LJUBLJANA - Ustavno sodišče je odločilo, da je del zakona o nalezljivih boleznih, ki je bil podlaga za odlok o prepovedi
ponujanja blaga in storitev, sprejet marca lani ob začetku epidemije covida-19, v neskladju z ustavo, kar je treba odpraviti
v dveh mesecih. Posledično je neustaven tudi vladni odlok, ki ga je treba po mnenju sodnikov razveljaviti. Pobudniki
ustavne presoje so po prvem pregledu objavljene odločbe z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljni. Obrtniki, ki jim je
odlok od marca lani začasno prepovedoval dejavnosti v obdobju širjenja koronavirusa, pa so opozorili, da jim škode,
časa, zdravja in strank za nazaj ne more nihče povrniti. Nasprotujejo tudi morebitnemu vnovičnemu zapiranju
gospodarstva.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Predsednik države Borut Pahor je odločil, da bo februarja prihodnje leto podpisal akt o razpisu rednih
volitev v DZ, kot dan glasovanja bo določil prvi možen datum, to je 24. april. V strankah poudarjajo, da so na volitve
pripravljeni. V koaliciji predlagan datum ocenjujejo kot ustrezen, v delu opozicije so še vedno naklonjeni predčasnim
volitvam.
LJUBLJANA - Predsednik države Borut Pahor je gostil posvet o energetski prihodnosti Slovenije. Na njem je prevladalo
mnenje, da bo za zadovoljevanje potreb Slovenije po energiji potrebno v prihodnosti izkoriščati vse vire energije, tudi
jedrsko. Udeleženci posveta so bili tudi naklonjeni izvedbi referenduma na temo jedrske energije. Pahor je v svojem
uvodnem nagovoru izpostavil, da je osebno jedrski energiji naklonjen in da ne nasprotuje referendumu.
LJUBLJANA - Diplomatski zbor se je ob 30. obletnici neodvisnosti Slovenije ter njenem drugem predsedovanju Svetu EU
sešel na sprejemu, ki ga je pripravil njegov doajen in apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich. Zbrane je nagovoril
predsednik republike Borut Pahor, ki se je zavzel za okrepitev enotnosti in trdnosti Evropske unije.
LJUBLJANA - Turistično gostinska zbornica Slovenije je ministrstvu za gospodarstvo posredovala predlog podaljšanja
možnosti unovčevanja turističnih bonov in bonov 21 do 15. aprila 2022. Zaradi trenutne epidemiološke slike se namreč
veliko gostov odloča za prestavitev rezervacij, je za STA pojasnil direktor zbornice Fedja Pobegajlo. Po podatkih finančne
uprave je bilo do 31. oktobra neunovčene 43 odstotkov vse vrednosti obeh izdaj bonov oz. prek 233 milijonov evrov.
LJUBLJANA - Ljubljanski župan Zoran Janković je na predobravnavnem naroku v zadevi prodaje Mercatorjevih delnic
podjetju Electa Inženiring poudaril, da očitanega kaznivega dejanja utaje davkov ne priznava. Krivde za sodelovanje pri
tem dejanju ne priznavata niti njegova sinova Jure in Damjan Janković, ki ju na sodišče ni bilo.
LJUBLJANA - Okrožno sodišče v Ljubljani je zaključilo obravnavo v gospodarskem sporu, v katerem telekomunikacijski
operater T-2 in njegovi lastniki od države terjajo 54,7 milijona evrov odškodnine. Izdajo sodbe je napovedalo predvidoma
v roku 30 dni.
LJUBLJANA - Pred komisijo DZ, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, so se danes zvrstili dva
nekdanja prva moža policije Andrej Jurič in Anton Travner ter nekdanji in sedanja vodja NPU, Andrej Lamberger in Petra
Grah Lazar. Vsi so v svojih pričanjih zanikali vpliv politike na delo policije in politično kadrovanje.
LJUBLJANA - Sodni svet je sprejel izjavo glede tvita premierja Janeza Janše o velenjskem sodišču in izjavah ministra
Andrej Vizjaka o vplivu na sodnike. Sodni svet je ocenil, da gre za skrajno neprimerni oz. zavržni izjavi visokih
predstavnikov izvršilne veje oblasti, ki izkazujeta grobo nespoštovanje do sodne veje oblasti.
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LJUBLJANA - Minister za zdravje Janez Poklukar, direktor NIJZ Milan Krek, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan in
generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetke Tomin so se danes s skupnim pozivom obrnili na župane in
županje vseh slovenskih občin ter jih pozvali k skupnemu ukrepanju za zamejitev koronavirusnih okužb v njihovi občini.
LJUBLJANA - V parterju Cukrarne je bila premierno izvedena predstava I Have a Dream avtorja Gregorja Luštka. Gre za
prvo produkcijo, nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos izvaja s partnerji. Koreograf, plesalec in pedagog
Luštek je predstavo, ki se osredinja na željo po sobivanju, soustvaril z umetniki iz afriških in evropskih držav.
LJUBLJANA - V Mali Drami je bila premiera monodrame Duncana Macmillana Vse sijajne stvari, ki obravnava
problematiko samomora s perspektive posameznika, ki si je blizu s samomorilno osebo. V predstavi, ki jo je režirala
Barbara Gračner, igra Uroš Fürst, ki je tudi prevedel dramski tekst. Pri ustvarjanju igre je sodeloval psihiater Borut
Škodlar.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši so odprli razstavo Prostorski koncepti Plečnikovih prenov. Postavitev skuša odgovoriti na
vprašanja, kot so, kako je Jože Plečnik s posegi v dediščino spomenike oživljal in jih ohranjal, na kakšen način je s
prenovo spomenikov odpiral nove javne prostore ter kako je pristopal k prenovi sakralnih prostorov.
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Pregled - Slovenija, 5. 11. (petek) (dopolnjeno)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 5. novembra.
LJUBLJANA - Vlada je danes znižala starostno mejo za izpolnjevanje pogoja PCT, učenci se bodo pogosteje
samotestirali, v gostinskih lokalih pa bo med možna strežba le za mizo, in sicer med 5. in 22. uro, je povedal minister za
zdravje Janez Poklukar. Začasno se zapirajo nočni lokali, začasno pa bo prepovedano tudi zbiranje, razen v ožjem
družinskem krogu. Ukrepi bodo začeli veljati v ponedeljek, nov režim testiranja v šolah pa teden pozneje. Medtem ko je
bilo izpolnjevanje PCT (preboleli, cepljeni in testirani) doslej obvezno za starejše od 15 let, bo po novem za starejše od
12 let. Pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z dokazilom PCT, je
na novinarski konferenci po seji vlade med drugim dejal Poklukar.
LJUBLJANA - Ustavno sodišče je odločilo, da je del zakona o nalezljivih boleznih, ki je bil podlaga za odlok o prepovedi
ponujanja blaga in storitev, sprejet marca lani ob začetku epidemije covida-19, v neskladju z ustavo, kar je treba odpraviti
v dveh mesecih. Posledično je neustaven tudi vladni odlok, ki ga je treba po mnenju sodnikov razveljaviti. Pobudniki
ustavne presoje so po prvem pregledu objavljene odločbe z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljni. Obrtniki, ki jim je
odlok od marca lani začasno prepovedoval dejavnosti v obdobju širjenja koronavirusa, pa so opozorili, da jim škode,
časa, zdravja in strank za nazaj ne more nihče povrniti. Nasprotujejo tudi morebitnemu vnovičnemu zapiranju
gospodarstva.
LJUBLJANA - Predsednik države Borut Pahor je odločil, da bo februarja prihodnje leto podpisal akt o razpisu rednih
volitev v DZ, kot dan glasovanja bo določil prvi možen datum, to je 24. april. V strankah poudarjajo, da so na volitve
pripravljeni. V koaliciji predlagan datum ocenjujejo kot ustrezen, v delu opozicije so še vedno naklonjeni predčasnim
volitvam.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Predsednik države Borut Pahor je gostil posvet o energetski prihodnosti Slovenije. Na njem je prevladalo
mnenje, da bo za zadovoljevanje potreb Slovenije po energiji potrebno v prihodnosti izkoriščati vse vire energije, tudi
jedrsko. Udeleženci posveta so bili tudi naklonjeni izvedbi referenduma na temo jedrske energije. Pahor je v svojem
uvodnem nagovoru izpostavil, da je osebno jedrski energiji naklonjen in da ne nasprotuje referendumu.
LJUBLJANA - Diplomatski zbor se je ob 30. obletnici neodvisnosti Slovenije ter njenem drugem predsedovanju Svetu EU
sešel na sprejemu, ki ga je pripravil njegov doajen in apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich. Zbrane je nagovoril
predsednik republike Borut Pahor, ki se je zavzel za okrepitev enotnosti in trdnosti Evropske unije.
LJUBLJANA - Turistično gostinska zbornica Slovenije je ministrstvu za gospodarstvo posredovala predlog podaljšanja
možnosti unovčevanja turističnih bonov in bonov 21 do 15. aprila 2022. Zaradi trenutne epidemiološke slike se namreč
veliko gostov odloča za prestavitev rezervacij, je za STA pojasnil direktor zbornice Fedja Pobegajlo. Po podatkih finančne
uprave je bilo do 31. oktobra neunovčene 43 odstotkov vse vrednosti obeh izdaj bonov oz. prek 233 milijonov evrov.
LJUBLJANA - Ljubljanski župan Zoran Janković je na predobravnavnem naroku v zadevi prodaje Mercatorjevih delnic
podjetju Electa Inženiring poudaril, da očitanega kaznivega dejanja utaje davkov ne priznava. Krivde za sodelovanje pri
tem dejanju ne priznavata niti njegova sinova Jure in Damjan Janković, ki ju na sodišče ni bilo.
LJUBLJANA - Okrožno sodišče v Ljubljani je zaključilo obravnavo v gospodarskem sporu, v katerem telekomunikacijski
operater T-2 in njegovi lastniki od države terjajo 54,7 milijona evrov odškodnine. Izdajo sodbe je napovedalo predvidoma
v roku 30 dni.
LJUBLJANA - Pred komisijo DZ, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, so se danes zvrstili dva
nekdanja prva moža policije Andrej Jurič in Anton Travner ter nekdanji in sedanja vodja NPU, Andrej Lamberger in Petra
Grah Lazar. Vsi so v svojih pričanjih zanikali vpliv politike na delo policije in politično kadrovanje.
LJUBLJANA - Sodni svet je sprejel izjavo glede tvita premierja Janeza Janše o velenjskem sodišču in izjavah ministra
Andrej Vizjaka o vplivu na sodnike. Sodni svet je ocenil, da gre za skrajno neprimerni oz. zavržni izjavi visokih
predstavnikov izvršilne veje oblasti, ki izkazujeta grobo nespoštovanje do sodne veje oblasti.
LJUBLJANA - Minister za zdravje Janez Poklukar, direktor NIJZ Milan Krek, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan in
generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetke Tomin so se danes s skupnim pozivom obrnili na župane in
županje vseh slovenskih občin ter jih pozvali k skupnemu ukrepanju za zamejitev koronavirusnih okužb v njihovi občini.
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LJUBLJANA - V parterju Cukrarne je bila premierno izvedena predstava I Have a Dream avtorja Gregorja Luštka. Gre za
prvo produkcijo, nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos izvaja s partnerji. Koreograf, plesalec in pedagog
Luštek je predstavo, ki se osredinja na željo po sobivanju, soustvaril z umetniki iz afriških in evropskih držav.
LJUBLJANA - V Mali Drami je bila premiera monodrame Duncana Macmillana Vse sijajne stvari, ki obravnava
problematiko samomora s perspektive posameznika, ki si je blizu s samomorilno osebo. V predstavi, ki jo je režirala
Barbara Gračner, igra Uroš Fürst, ki je tudi prevedel dramski tekst. Pri ustvarjanju igre je sodeloval psihiater Borut
Škodlar.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - V Plečnikovi hiši so odprli razstavo Prostorski koncepti Plečnikovih prenov. Postavitev skuša odgovoriti na
vprašanja, kot so, kako je Jože Plečnik s posegi v dediščino spomenike oživljal in jih ohranjal, na kakšen način je s
prenovo spomenikov odpiral nove javne prostore ter kako je pristopal k prenovi sakralnih prostorov.
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Razstava In your eyes
TV SLOVENIJA 1, 5.11.2021, ODMEVI, 22:37
MELITA KONTREC (voditeljica)
V Zavodu Exodus Ljubljana so pred leti zagnali mednarodni projekt kreativne moči umetnosti
Share, v sklopu katerega so nocoj v Cukrarni odprli potujočo fotografsko razstavo in In your eyes
fotografa Boruta Bučinela in prikazali prvo uprizoritev predstave koreografa Gregorja Luštka I
have a dream.
TINA ŠROT (novinarka)
Fotograf, videoumetnik in oblikovalec svetlobe Borut Bučinel razstavlja portrete posameznikov,
ustvarjenih v okviru projekta Share, ki bi lahko prevedli deliti si. Ta se osredotoča na
izobraževanje in ustvarjanje v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Evropi.
NATAŠA ZAVOLOVŠEK (direktorica in producentka Zavoda Exodos Ljubljana)
Bi radi naše znanje podali umetnikom, producentom, tehnikom v Afriki in Palestini. Specialni
projekti, ne, so pa projekti, ki so v bistvu prav nad določeno skupino. Ciljno skupino za ženske
delamo, delamo za, z mladimi fuzbalerji bomo naredili en projektek in z invalidi in v zaporu. V
Palestini imamo pa prav poseben projekt. Tam bi pa naredili radi v bistvu varno hišo za otroke.
TINA ŠROT (novinarka)
Predstava v koreografiji Gregorja Luštka z naslovom I have a dream, imam sanje, je nastajala 2
leti skupaj s plesalci iz afriških in evropskih držav. Februarja jo bodo premierno predstavili še v
Burkini Faso.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

GREGOR LUŠTEK (koreograf in plesalec)
Govorili smo si sanje, govorili smo v bistvu kakšna je razlika, da dejansko mi doživljamo, ampak
mene sama tematika ne zanima. Jaz tudi ne želim analizirati. Mene zanima samo ta
vzporednica, kako jaz lahko ta tukaj zdaj in ples doživljam brez, da koncipiram.
TINA ŠROT (novinarka)
Zavod Exodos bo v Cukrarni čez en teden premierno predstavil še slovensko-latvijsko predstavo
Intervju Žigana Kranjčana in njegov solo performans z naslovom Razstava sedanjosti, zlitje s
samim seboj.
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Predstava o želji po sobivanju, ustvarjena
afriških in evropskih držav
Premiera predstave Gregorja Luštka

iz

z

umetniki

iz

projekta Share

Predstava koreografa, plesalca in pedagoga Gregorja Luštka, naslovljena I Have a Dream uvaja sklop dogodkov,
jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu predstavitve rezultatov svojega dela v času koronakrize.

ki

Sorodne novice

V predstavi Have
Foto: Zavod Exodos
I

a

Dream nastopajo Korotomi Barro, Tchinatadi Ndjidda, Kristýna Šajtošova,

Inti

Šraj

in

Gregor Luštek.

Predstava bo premierno izvedena drevi ob 19.30 v parterju Cukrarne Gre za prvo produkcijo, nastalo v
sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos izvaja s partnerji. Projekt se glede na napoved na spletni strani
Zavoda Exodos Ljubljana osredotoča na " željo po sobivanju, v katerem lastna intima skozi artikulacijo sanj
postaja sestavni del skupnega raziskovalnega prostora ".

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

.

potovanju skozi intimo iščemo tiste
resnice, ki so skrajno osebne in obenem tudi
bistvene za razumevanje družbenega in
kolektivnega funkcioniranja. V današnji
družbi namreč prevladuje individualizem,
brez posluha za skupnost in solidarnost.
V

da

je

Ne gre zgolj za iskanje skupne umetniške govorice onstran ekonomskih in
političnih okvirjev, temveč za položaj razpiranja in izpovedovanja sanjskega
sveta, tkanja besednih, gibalnih in glasbenih vezi ter edinstvenega odrskega
sobivanja afriških in evropskih umetnikov.

Unikum v slovenskem kulturnem prostoru
Po besedah avtorja Gregorja Luštka je osnovno izhodišče njegovega projekta,
" da lahko življenje ali ples doživljamo po istem principu, kot doživljamo sanje, brez
Gregor Luštek hotenj ali koncepta ". V sanjah se ustvari ultimativen avtonomni prostor, v
katerem nimaš pravice pripomb na režijo, meni Luštek. Producenti verjamejo,
predstava Have a Dream " v slovenskem kulturnem prostoru zagotovo unikum ".
I
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Gregor Luštek (1973) ustvarja na področju gledališča
igralec. Foto: BoBo

in

plesa kot plesalec, koreograf

in

asistent režije, občasno tudi kot

Poleg Luštka so soavtorji in nastopajoči v predstavi Korotomi Barro Tchinatadi Ndjidda Kristyna
Šajtošova in Inti Šraj Avtorja glasbe sta Branko Rožman in Žigan Krajnčan oblikovanje luči je delo
Boruta Bučinela avtorica besedil je Andreja Kopač in asistent režije Juš Zidar
,

.

,

,

,

.

Predstava Have a Dream uvaja sklop dogodkov, ki
jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu
predstavitve rezultatov svojega dela v času
koronakrize To so sicer že zaznamovali v
predstavitvi na projekt Share vezanih filmov
Boruta Bučinela in predstava Cross omenjenega
kamerunskega koreografa ter plesalca Ndjidde
Dogodke spremlja tudi Bučinelova fotografska
razstava V tvojih očeh
I

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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.
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Za zdaj velja, da bo v prihodnjem tednu Exodos
Cukrarni predstavil še slovensko premiero
slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana
Krajnčana in njegov soloperformans Razstava
sedanjosti: Zlitje s samim seboj

v

Zavod Exodos predstavlja dvoletne
produkcije in projekt Share

.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Preberi članek

Predstava o želji po sobivanju, ustvarjena
z umetniki iz afriških in evropskih držav
Premiera predstave Gregorja Luštka

projekta Share

iz

Predstava koreografa, plesalca in pedagoga Gregorja Luštka, naslovljena I Have
Dream uvaja sklop dogodkov, ki jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu
predstavitve rezultatov svojega dela v času koronakrize.

a

V predstavi Have a Dream nastopajo Korotomi Barro, Tchinatadi Ndjidda, Kristýna Šajtošova,
Gregor Luštek. Foto: Zavod Exodos

Inti

I

Šraj

in

Predstava bo premierno izvedena drevi ob 19.30 v parterju Cukrarne. Gre za prvo produkcijo,
nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos izvaja s partnerji. Projekt se glede na
napoved na spletni strani Zavoda Exodos Ljubljana osredotoča na " željo po sobivanju, v
katerem lastna intima skozi artikulacijo sanj postaja sestavni del skupnega raziskovalnega
prostora ".

potovanju skozi intimo iščemo tiste
resnice, ki so skrajno osebne in obenem
tudi bistvene za razumevanje družbenega
in kolektivnega funkcioniranja. V današnji
družbi namreč prevladuje individualizem,
brez posluha za skupnost in solidarnost.
V

Ne gre zgolj za iskanje skupne umetniške govorice onstran
ekonomskih in političnih okvirjev, temveč za položaj razpiranja
izpovedovanja sanjskega sveta, tkanja besednih, gibalnih in
glasbenih vezi ter edinstvenega odrskega sobivanja afriških in
evropskih umetnikov.

in

Unikum v slovenskem kulturnem prostoru
Po besedah avtorja Gregorja Luštka je osnovno izhodišče
Gregor Luštek njegovega projekta, " da lahko življenje ali ples doživljamo po istem
principu, kot doživljamo sanje, brez hotenj ali koncepta ". V sanjah se
ustvari ultimativen avtonomni prostor, v katerem nimaš pravice pripomb na režijo, meni
Luštek. Producenti verjamejo, da je predstava Have a Dream " v slovenskem kulturnem prostoru
zagotovo unikum ".
I
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Gregor Luštek (1973) ustvarja na področju gledališča
občasno tudi kot igralec. Foto: BoBo
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Poleg Luštka so soavtorji in nastopajoči v predstavi Korotomi Barro Tchinatadi Ndjidda
Kristyna Šajtošova in Inti Šraj Avtorja glasbe sta Branko Rožman in Žigan Krajnčan
oblikovanje luči je delo Boruta Bučinela avtorica besedil je Andreja Kopač in asistent režije
Juš Zidar
,

,

.

,

,

.

Predstava Have a Dream uvaja sklop
dogodkov, ki jih zavod Exodos pripravlja v
Cukrarni v sklopu predstavitve rezultatov
svojega dela v času koronakrize. To so sicer
že zaznamovali v predstavitvi na projekt
Share vezanih filmov Boruta Bučinela in
predstava Cross omenjenega kamerunskega
koreografa ter plesalca Ndjidde. Dogodke
spremlja tudi Bučinelova fotografska
razstava V tvojih očeh

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Zavod Exodos predstavlja dvoletne
produkcije in projekt Share

Za zdaj velja, da bo v prihodnjem tednu
Exodos v Cukrarni predstavil še slovensko
premiero slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana
soloperformans Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj

in

njegov

.

Gregor Luštek

zavod Exodos

Cukrarna

Prijavi napako
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Predstava o želji po sobivanju, ustvarjena
z umetniki iz afriških in evropskih držav
Premiera predstave Gregorja Luštka

projekta Share

iz

Predstava koreografa, plesalca in pedagoga Gregorja Luštka, naslovljena I Have
Dream uvaja sklop dogodkov, ki jih zavod Exodos pripravlja v Cukrarni v sklopu
predstavitve rezultatov svojega dela v času koronakrize.

a

V predstavi Have a Dream nastopajo Korotomi Barro, Tchinatadi Ndjidda, Kristýna Šajtošova,
Gregor Luštek. Foto: Zavod Exodos

Inti

I

Šraj

in

Predstava bo premierno izvedena drevi ob 19.30 v parterju Cukrarne. Gre za prvo produkcijo,
nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos izvaja s partnerji. Projekt se glede na
napoved na spletni strani Zavoda Exodos Ljubljana osredotoča na " željo po sobivanju, v
katerem lastna intima skozi artikulacijo sanj postaja sestavni del skupnega raziskovalnega
prostora ".

potovanju skozi intimo iščemo tiste
resnice, ki so skrajno osebne in obenem
tudi bistvene za razumevanje družbenega
in kolektivnega funkcioniranja. V današnji
družbi namreč prevladuje individualizem,
brez posluha za skupnost in solidarnost.
V

Ne gre zgolj za iskanje skupne umetniške govorice onstran
ekonomskih in političnih okvirjev, temveč za položaj razpiranja
izpovedovanja sanjskega sveta, tkanja besednih, gibalnih in
glasbenih vezi ter edinstvenega odrskega sobivanja afriških in
evropskih umetnikov.

in

Unikum v slovenskem kulturnem prostoru
Po besedah avtorja Gregorja Luštka je osnovno izhodišče
Gregor Luštek njegovega projekta, " da lahko življenje ali ples doživljamo po istem
principu, kot doživljamo sanje, brez hotenj ali koncepta ". V sanjah se
ustvari ultimativen avtonomni prostor, v katerem nimaš pravice pripomb na režijo, meni
Luštek. Producenti verjamejo, da je predstava Have a Dream " v slovenskem kulturnem prostoru
zagotovo unikum ".
I
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Gregor Luštek (1973) ustvarja na področju gledališča
občasno tudi kot igralec. Foto: BoBo
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Poleg Luštka so soavtorji in nastopajoči v predstavi Korotomi Barro Tchinatadi Ndjidda
Kristyna Šajtošova in Inti Šraj Avtorja glasbe sta Branko Rožman in Žigan Krajnčan
oblikovanje luči je delo Boruta Bučinela avtorica besedil je Andreja Kopač in asistent režije
Juš Zidar
,

,

.

,

,
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Predstava Have a Dream uvaja sklop
dogodkov, ki jih zavod Exodos pripravlja v
Cukrarni v sklopu predstavitve rezultatov
svojega dela v času koronakrize. To so sicer
že zaznamovali v predstavitvi na projekt
Share vezanih filmov Boruta Bučinela in
predstava Cross omenjenega kamerunskega
koreografa ter plesalca Ndjidde. Dogodke
spremlja tudi Bučinelova fotografska
razstava V tvojih očeh

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

I

.

Zavod Exodos predstavlja dvoletne
produkcije in projekt Share

Za zdaj velja, da bo v prihodnjem tednu
Exodos v Cukrarni predstavil še slovensko
premiero slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana
soloperformans Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj

in

njegov

.

Gregor Luštek

zavod Exodos

Cukrarna

Prijavi napako
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Cukrarni premiera Luštkove predstave
Share Have a Dream
V

iz

projekta

I

parterju Cukrarne bo drevi ob 19.30 premierno izvedena predstava Have a Dream
avtorja Gregorja Luštka. Gre za prvo produkcijo, nastalo v sklopu projekta Share, ki ga
zavod Exodos izvaja s partnerji. Koreograf, plesalec in pedagog Luštek je predstavo, ki
se osredinja na željo po sobivanju, soustvaril z umetniki iz afriških in evropskih držav.
V

I

Funkcionalnost na tem mestu mora za svoje delovanje namestiti
piškotke, zato je trenutno onemogočena. Če jo želite omogočiti,
sprejmite piškotke.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V

REDU

Foto: Nebojša Tejić / STA
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Predstava Have a Dream se po napovedi osredotoča na "željo po sobivanju, v katerem
lastna intima skozi artikulacijo sanj postaja sestavni del skupnega raziskovalnega
prostora". Ne gre zgolj za iskanje skupne umetniške govorice onstran ekonomskih in
političnih okvirjev, ampak za pozicijo razpiranja in izpovedovanja sanjskega sveta,
tkanja besednih, gibalnih in glasbenih vezi ter edinstvenega odrskega sobivanja
afriških in evropskih umetnikov.
I

Na nedavni predstavitvi je Luštek pojasnil, da je osnovno izhodišče njegovega projekta,
"da lahko življenje ali ples doživljamo po istem principu kot doživljamo sanje, brez
hotenj ali koncepta". Po njegovih besedah se v sanjah ustvari ultimativen avtonomni
prostor, v katerem nimaš pravice pripomb na režijo. Producenti verjamejo, da je
predstava Have a Dream "v slovenskem kulturnem prostoru zagotovo unikum".
I

Ob Luštku so soavtorji in nastopajoči v predstavi Korotomi Barro Tchinatadi Ndjidda
Kristyna Šajtošova in Inti Šraj glasbo podpisujeta Branko Rožman in Žigan Krajnčan
oblikovanje luči Borut Bučinel tekste pa Andreja Kopač in asistent režije Juš Zidar
,

,

,

,

.

,

Predstava Have a Dream uvaja sklop dogodkov, ki jih zavod Exodos pripravlja v
Cukrarni v sklopu predstavitve rezultatov svojega dela v času koronakrize. To so sicer
že zaznamovali predstavitvi filmov Boruta Bučinela, vezanih na projekt Share, ter
predstava Cross kamerunskega koreografa in plesalca Tchinatadija Ndjidde. Prav tako
dogodke zaokroža Bučinelova fotografska razstava V tvojih očeh
I

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

.

prihodnjem tednu pa bo Exodos v Cukrarni predstavil še slovensko premiero
slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana ter Krajnčanov solo
performans Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj
V

.

I

Have

a

Dream Gregor Luštek Share
,

,
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Tedenska napoved - kultura od 8. do 14. 11.
Napoved kulturnih dogodkov v Sloveniji in mednarodne kulturne dejavnosti Slovenije od 8. do 14. novembra.
PONEDELJEK, 8. novembra
LJUBLJANA - Simpozij ob 140-letnici smrti pisatelja, dramatika in časnikarja Josipa Jurčiča (1844-1881); ob 10. uri, Atrij
ZRC, Novi trg 2.
LJUBLJANA - V Galeriji Ex Arte bo na ogled razstava Mumetnost, na kateri bodo postavljena dela slovenskih umetnikov
Alje Horvat, Mitje Ficka, Natana Eskuja, Nenada Cizla in Vide Igličar (do 6. 12.).
LJUBLJANA - Začel se bo Slovenski teden filma, ki bo letos potekal pod geslom Ponovni pogled. Mislimo film,
premislimo film (do 12.).
NOVA GORICA - Izjave za medije režiserja Matjaža Bergerja pred premiero predstave Andreja Inkreta z naslovom In
stoletje bo zardelo. Primer Kocbek.; ob 9.30, SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5.
KRANJ - Odkritje doprsnega kipa Prešernovega ukrajinskega sodobnika Tarasa Ševčenka, na katerem bodo imeli
nagovore kranjski župan Matjaž Rakovec, ukrajinski veleposlanik Mihajlo Brodovič in častni konzul Ukrajine v Sloveniji
Sandi Brezovnik; ob 11. uri, Park La Ciotat, Bleiweisova 2.
PTUJ - Na ogled bo razstava intarzij Vojislava Voja Veličkovića in fotografij Stojana Kerblerja; Galerija Magistrat.
GORICA - Odprtje razstave kostumov Marije Vidau (ob 18.30 uri) in gledališka predstava Dišeče skrivnosti v režiji
Barbare Pie Jenič (ob 20. uri); Kulturni center Lojže Bratuž.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

TOREK, 9. novembra
LJUBLJANA - Simpozij z naslovom Interier kot sestavni del arhitekture in družbe ter njegova prihodnost, ki ga ob
razstavi Svet znotraj pripravlja Muzej za arhitekturo in oblikovanje v sodelovanju s Centrom za kreativnost; ob 9. uri,
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7.
LJUBLJANA - Srečanje z ustvarjalci baletne predstave Strune koreografov Ena Pecija, Jacopa Godanija in Lea Mujića;
ob 11. uri, SNG Opera in balet Ljubljana, spodnji foaje, Župančičeva ulica 1.
LJUBLJANA - Na ogled bo razstava Tadeja Pogačarja Živali hiše ljudje. Zgodnja dela (do 5. 12.); Galerija P74, Trg
prekomorskih brigad 1.
LJUBLJANA - Predstavitev monografije Eurokaz: Zapravljanje časa., ki jo bodo predstavili ustanoviteljica in umetniška
direktorica festivala Eurokaz Gordana Vnuk, gledališki režiser in umetniški direktor Eurokaz - Produkcije Branko
Brezovac in gledališki režiser Dragan Živadinov; ob 18. uri, projektni prostor Osmo/za, Slovenska 54.
LJUBLJANA - Predstavitev češke ilustracije Lustr na turneji (do 30.); Galerija DobraVaga.
LJUBLJANA - Predstava Idiot v izvedbi HNK Zagreb in režiji Vasilija Senjina; ob 19.30, Cankarjev dom, Linhartova
dvorana, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Razstava Dokumenti plesnih sodelovanj, 2012-2021 (do 10.1.2022); razstavni prostor Krakovski nasip.
NOVO MESTO - Akademija o izrabi digitalne kulturne dediščine za e-promocijo v okviru slovenskega predsedovanja
Svetu EU, ki jo organizira odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta; ob 9. uri, atrij Knjižnice Mirana Jarca,
Rozmanova ulica 28.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - Novinarska konferenca pred premiero gledališke igre Andreja Šubica z naslovom
Medrug Polanci; ob 10. uri, Kulturni dom Poljane, dvorana, Poljane 77.
CELJE - Pogovorni večer s pisateljem, univerzitetnim predavateljem in urednikom Andrejem Blatnikom o njegovem
zadnjem romanu Trg osvoboditve; ob 18. uri, Knjigarna Antika, Kocbekova ulica 6.
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BRUSELJ - Podelitev nagrad EU za književnost, ena od prejemnic nagrade je tudi slovenska avtorica Anja Mugerli,
govornik pa bo minister za kulturo Vasko Simoniti (ob 19.30, kulturni center Flagey).
RIM - Slovenski filmski dan v okviru mediteranskega filmskega festivala.
GORICA - Koncert mednarodne skupine Pink Passion, ki bodo igrali glasbo Pink Floydov (še 10.); Kulturni dom Gorica.
SREDA, 10. novembra
LJUBLJANA - Začetek Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala - Liffe s projekcijo filma Pravi moški režiserke
Marie Schrader (do 21.); ob 19.30, Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Predstavitev knjige Ujeta v svobodi avtorice Anje Kovačič; ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij, Slovenska
cesta 29.
LJUBLJANA - Z gibalno-zvočno improvizacijsko predstavo Posebna izdaja se bo začel 15. mednarodni festival
improvizacijskega gledališča Goli oder, ki bo potekal v Ljubljani in Kranju (do 14.); ob 19. uri, Stara mestna elektrarna,
Slomškova ulica 18.
LJUBLJANA - V sklopu Zlatega abonmaja Cankarjevega doma koncert Orkestra Mozarteum Salzburg pod vodstvom
dirigenta Howarda Griffithsa; ob 20. uri, Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Premiera plesne predstave Soba za samopomoč korejske plesalke in koreografinje Hye Koung Kim; ob
20. uri, Plesni teater Ljubljana, Prijateljeva ulica 2a.
DESKLE - Predstavitev zbornika ob 20. obletnici Revije pevskih zborov Goriške; ob 18. uri, Kulturni dom Deskle,
Srebrničeva ulica 18.
ČETRTEK, 11. novembra
LJUBLJANA - Predstavitev izvirnih leposlovnih del založbe Mladinska knjiga: Sto let slepote (Roman Rozina), Požri se,
Robi (Goran Gluvić) in Nikoli ni prepozno (Tadeja Krečič Scholten); ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Gledališki informans z naslovom Modernizem::Praznote, posvečen modernističnemu gledališču in
režiserju Miletu Korunu; ob 17. uri, OSMO/ZA, Slovenska 54.
LJUBLJANA - Umetnica Robertina Šebjanič bo sama oz. s sodelavci izvedla avdio-vizualna performansa Aquatocene /V
iskanju podvodne tišine in Aqua(i)formings - Podvodni preplet (še 18.11.; Zgodbe iz Atlantika); ob 19. uri, CUK Kino
Šiška, Katedrala,Trg prekomorskih brigad 3.
LJUBLJANA - Na ogled bo razstava Skup fotografskega kolektiva Kela (do 9.12.); ob 19. uri, Galerija Škuc, Stari trg 21.
LJUBLJANA - Podelitev Jermanove nagrade 2021 Tomu Virku za prevod dela iz nemškega jezika Wolfgang Janke:
Trojna dovršitev nemškega idealizma: Schelling, Hegel in Fichtejev nenapisani nauk; Švicarija, Pod turnom 4.
LJUBLJANA - Premiera baletne predstave Strune koreografov Ena Pecija, Jacopa Godanija in Lea Mujića; ob 19.30,
SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva ulica 1.
LJUBLJANA - Premiera predstave Banket. Črna oda sedanjosti v režiji Tatjane Peršuh; ob 20. uri, Cankarjev dom,
dvorana Duše Počkaj, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Premiera stand up komedije Perice Jerkovića in Roberta Petana z naslovom Zbogom korona, mi gremo
na dopust; ob 20. uri, SiTi Tetater BTC.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca gledališča zatiranih, ki jo pripravlja Kulturno-umetniško društvo Transformator v
sodelovanju s Slogi, Javnim skladom RS za kulturo in Mestno občino Ljubljana. (še 12.); Slovenski gledališki inštitut,
Mestni trg 17.
RIBNICA - Razstava Neže Knez z naslovom Predlogi in poskusi #1: Imaginacija, kontemplacija, morski pes; Galerija
Miklova hiša, Škrabčev trg 21.
NOVA GORICA - Premiera predstave Andreja Inkreta z naslovom In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek., ki jo je režiral
Matjaž Berger; ob 20. uri, SNG Nova Gorica, veliki oder, Trg Edvarda Kardelja 5.
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NOVA GORICA - Mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint (do 18.).
PETEK, 12. novembra
LJUBLJANA - Dogodek ob 200. obletnici rojstva ruskega klasika Fjodora Mihajloviča Dostojevskega (1821-1881) z
naslovom Noč in dan z Dostojevskim; ob 20. uri začetek branja Ponižanih in razžaljenih; ob 18.30, Slovanska knjižnica,
velika čitalnica, Einspielerjeva ulica 1.
LJUBLJANA - Pop-up Emil Kozole: Arhiv Triglav; Galerija DobraVaga.
LJUBLJANA - Slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa Žigana Krajnčana
(Zavod Exodos Ljubljana); ob 19.30, Cukrarna, Poljanski nasip 40.
LJUBLJANA - Prvi koncert cikla Forum nove glasbe (do 27.); Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10.
PTUJ - Dražba v galeriji Luna, ki naprodaj postavlja vsa neprodana dela razstave Umetnost in fotografija ter tudi dodatna
dela slovenskih avtorjev; ob 19. uri, galerija Luna.
GORICA - Novinarska konferenca ob 40-letnici Kulturnega doma v Gorici (ob 10. uri v Kulturnem domu v Gorici).
SOBOTA, 13. novembra
LJUBLJANA - Predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana sklene plesno-glasbeni potujoči solo performans
Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj Žigana Kranjčana; ob 19.30, Cukrarna, Poljanski nasip 40.
LJUBLJANA - Koncert Klotljudi in Balans; ob 20. uri, CUK Kino Šiška, Komuna, Trg prekomorskih brigad 3.
LJUBLJANA - Premiera uprizoritve Cement Heinerja Müllerja v režiji Sebastijana Horvata; ob 20. uri, SNG Drama
Ljubljana, veliki oder, Erjavčeva 1.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - Premiera gledališke igre Andreja Šubica z naslovom Medrug Polanci ob praznovanju
170. obletnice rojstva pisatelja Ivana Tavčarja (1851-1923); ob 19. uri, Kulturni dom Poljane, Poljane 77.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

KRANJ - Sklepna slovesnost 51. Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; ob 19.30, Prešernovo gledališče Kranj,
dvorana, Glavni trg 6.
NEDELJA, 14. novembra
JESENICE - Odprtje festivala ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi (do 19.); ob 19.30, Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
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Tedenska napoved - kultura od 8. do 14. 11.
Napoved kulturnih dogodkov v Sloveniji in mednarodne kulturne dejavnosti Slovenije od 8. do 14. novembra.
PONEDELJEK, 8. novembra
LJUBLJANA - Simpozij ob 140-letnici smrti pisatelja, dramatika in časnikarja Josipa Jurčiča (1844-1881); ob 10. uri, Atrij
ZRC, Novi trg 2.
LJUBLJANA - V Galeriji Ex Arte bo na ogled razstava Mumetnost, na kateri bodo postavljena dela slovenskih umetnikov
Alje Horvat, Mitje Ficka, Natana Eskuja, Nenada Cizla in Vide Igličar (do 6. 12.).
LJUBLJANA - Začel se bo Slovenski teden filma, ki bo letos potekal pod geslom Ponovni pogled. Mislimo film,
premislimo film (do 12.).
NOVA GORICA - Izjave za medije režiserja Matjaža Bergerja pred premiero predstave Andreja Inkreta z naslovom In
stoletje bo zardelo. Primer Kocbek.; ob 9.30, SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5.
KRANJ - Odkritje doprsnega kipa Prešernovega ukrajinskega sodobnika Tarasa Ševčenka, na katerem bodo imeli
nagovore kranjski župan Matjaž Rakovec, ukrajinski veleposlanik Mihajlo Brodovič in častni konzul Ukrajine v Sloveniji
Sandi Brezovnik; ob 11. uri, Park La Ciotat, Bleiweisova 2.
PTUJ - Na ogled bo razstava intarzij Vojislava Voja Veličkovića in fotografij Stojana Kerblerja; Galerija Magistrat.
GORICA - Odprtje razstave kostumov Marije Vidau (ob 18.30 uri) in gledališka predstava Dišeče skrivnosti v režiji
Barbare Pie Jenič (ob 20. uri); Kulturni center Lojže Bratuž.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

TOREK, 9. novembra
LJUBLJANA - Simpozij z naslovom Interier kot sestavni del arhitekture in družbe ter njegova prihodnost, ki ga ob
razstavi Svet znotraj pripravlja Muzej za arhitekturo in oblikovanje v sodelovanju s Centrom za kreativnost; ob 9. uri,
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7.
LJUBLJANA - Srečanje z ustvarjalci baletne predstave Strune koreografov Ena Pecija, Jacopa Godanija in Lea Mujića;
ob 11. uri, SNG Opera in balet Ljubljana, spodnji foaje, Župančičeva ulica 1.
LJUBLJANA - Na ogled bo razstava Tadeja Pogačarja Živali hiše ljudje. Zgodnja dela (do 5. 12.); Galerija P74, Trg
prekomorskih brigad 1.
LJUBLJANA - Predstavitev monografije Eurokaz: Zapravljanje časa., ki jo bodo predstavili ustanoviteljica in umetniška
direktorica festivala Eurokaz Gordana Vnuk, gledališki režiser in umetniški direktor Eurokaz - Produkcije Branko
Brezovac in gledališki režiser Dragan Živadinov; ob 18. uri, projektni prostor Osmo/za, Slovenska 54.
LJUBLJANA - Predstavitev češke ilustracije Lustr na turneji (do 30.); Galerija DobraVaga.
LJUBLJANA - Predstava Idiot v izvedbi HNK Zagreb in režiji Vasilija Senjina; ob 19.30, Cankarjev dom, Linhartova
dvorana, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Razstava Dokumenti plesnih sodelovanj, 2012-2021 (do 10.1.2022); razstavni prostor Krakovski nasip.
NOVO MESTO - Akademija o izrabi digitalne kulturne dediščine za e-promocijo v okviru slovenskega predsedovanja
Svetu EU, ki jo organizira odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta; ob 9. uri, atrij Knjižnice Mirana Jarca,
Rozmanova ulica 28.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - Novinarska konferenca pred premiero gledališke igre Andreja Šubica z naslovom
Medrug Polanci; ob 10. uri, Kulturni dom Poljane, dvorana, Poljane 77.
CELJE - Pogovorni večer s pisateljem, univerzitetnim predavateljem in urednikom Andrejem Blatnikom o njegovem
zadnjem romanu Trg osvoboditve; ob 18. uri, Knjigarna Antika, Kocbekova ulica 6.
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BRUSELJ - Podelitev nagrad EU za književnost, ena od prejemnic nagrade je tudi slovenska avtorica Anja Mugerli,
govornik pa bo minister za kulturo Vasko Simoniti (ob 19.30, kulturni center Flagey).
RIM - Slovenski filmski dan v okviru mediteranskega filmskega festivala.
GORICA - Koncert mednarodne skupine Pink Passion, ki bodo igrali glasbo Pink Floydov (še 10.); Kulturni dom Gorica.
SREDA, 10. novembra
LJUBLJANA - Začetek Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala - Liffe s projekcijo filma Pravi moški režiserke
Marie Schrader (do 21.); ob 19.30, Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Predstavitev knjige Ujeta v svobodi avtorice Anje Kovačič; ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij, Slovenska
cesta 29.
LJUBLJANA - Z gibalno-zvočno improvizacijsko predstavo Posebna izdaja se bo začel 15. mednarodni festival
improvizacijskega gledališča Goli oder, ki bo potekal v Ljubljani in Kranju (do 14.); ob 19. uri, Stara mestna elektrarna,
Slomškova ulica 18.
LJUBLJANA - V sklopu Zlatega abonmaja Cankarjevega doma koncert Orkestra Mozarteum Salzburg pod vodstvom
dirigenta Howarda Griffithsa; ob 20. uri, Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Premiera plesne predstave Soba za samopomoč korejske plesalke in koreografinje Hye Koung Kim; ob
20. uri, Plesni teater Ljubljana, Prijateljeva ulica 2a.
DESKLE - Predstavitev zbornika ob 20. obletnici Revije pevskih zborov Goriške; ob 18. uri, Kulturni dom Deskle,
Srebrničeva ulica 18.
ČETRTEK, 11. novembra
LJUBLJANA - Predstavitev izvirnih leposlovnih del založbe Mladinska knjiga: Sto let slepote (Roman Rozina), Požri se,
Robi (Goran Gluvić) in Nikoli ni prepozno (Tadeja Krečič Scholten); ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Gledališki informans z naslovom Modernizem::Praznote, posvečen modernističnemu gledališču in
režiserju Miletu Korunu; ob 17. uri, OSMO/ZA, Slovenska 54.
LJUBLJANA - Umetnica Robertina Šebjanič bo sama oz. s sodelavci izvedla avdio-vizualna performansa Aquatocene /V
iskanju podvodne tišine in Aqua(i)formings - Podvodni preplet (še 18.11.; Zgodbe iz Atlantika); ob 19. uri, CUK Kino
Šiška, Katedrala,Trg prekomorskih brigad 3.
LJUBLJANA - Na ogled bo razstava Skup fotografskega kolektiva Kela (do 9.12.); ob 19. uri, Galerija Škuc, Stari trg 21.
LJUBLJANA - Podelitev Jermanove nagrade 2021 Tomu Virku za prevod dela iz nemškega jezika Wolfgang Janke:
Trojna dovršitev nemškega idealizma: Schelling, Hegel in Fichtejev nenapisani nauk; Švicarija, Pod turnom 4.
LJUBLJANA - Premiera baletne predstave Strune koreografov Ena Pecija, Jacopa Godanija in Lea Mujića; ob 19.30,
SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva ulica 1.
LJUBLJANA - Premiera predstave Banket. Črna oda sedanjosti v režiji Tatjane Peršuh; ob 20. uri, Cankarjev dom,
dvorana Duše Počkaj, Prešernova 10.
LJUBLJANA - Premiera stand up komedije Perice Jerkovića in Roberta Petana z naslovom Zbogom korona, mi gremo
na dopust; ob 20. uri, SiTi Tetater BTC.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca gledališča zatiranih, ki jo pripravlja Kulturno-umetniško društvo Transformator v
sodelovanju s Slogi, Javnim skladom RS za kulturo in Mestno občino Ljubljana. (še 12.); Slovenski gledališki inštitut,
Mestni trg 17.
RIBNICA - Razstava Neže Knez z naslovom Predlogi in poskusi #1: Imaginacija, kontemplacija, morski pes; Galerija
Miklova hiša, Škrabčev trg 21.
NOVA GORICA - Premiera predstave Andreja Inkreta z naslovom In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek., ki jo je režiral
Matjaž Berger; ob 20. uri, SNG Nova Gorica, veliki oder, Trg Edvarda Kardelja 5.
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NOVA GORICA - Mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint (do 18.).
PETEK, 12. novembra
LJUBLJANA - Dogodek ob 200. obletnici rojstva ruskega klasika Fjodora Mihajloviča Dostojevskega (1821-1881) z
naslovom Noč in dan z Dostojevskim; ob 20. uri začetek branja Ponižanih in razžaljenih; ob 18.30, Slovanska knjižnica,
velika čitalnica, Einspielerjeva ulica 1.
LJUBLJANA - Pop-up Emil Kozole: Arhiv Triglav; Galerija DobraVaga.
LJUBLJANA - Slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa Žigana Krajnčana
(Zavod Exodos Ljubljana); ob 19.30, Cukrarna, Poljanski nasip 40.
LJUBLJANA - Prvi koncert cikla Forum nove glasbe (do 27.); Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10.
PTUJ - Dražba v galeriji Luna, ki naprodaj postavlja vsa neprodana dela razstave Umetnost in fotografija ter tudi dodatna
dela slovenskih avtorjev; ob 19. uri, galerija Luna.
GORICA - Novinarska konferenca ob 40-letnici Kulturnega doma v Gorici (ob 10. uri v Kulturnem domu v Gorici).
SOBOTA, 13. novembra
LJUBLJANA - Predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana sklene plesno-glasbeni potujoči solo performans
Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj Žigana Kranjčana; ob 19.30, Cukrarna, Poljanski nasip 40.
LJUBLJANA - Koncert Klotljudi in Balans; ob 20. uri, CUK Kino Šiška, Komuna, Trg prekomorskih brigad 3.
LJUBLJANA - Premiera uprizoritve Cement Heinerja Müllerja v režiji Sebastijana Horvata; ob 20. uri, SNG Drama
Ljubljana, veliki oder, Erjavčeva 1.
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - Premiera gledališke igre Andreja Šubica z naslovom Medrug Polanci ob praznovanju
170. obletnice rojstva pisatelja Ivana Tavčarja (1851-1923); ob 19. uri, Kulturni dom Poljane, Poljane 77.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

KRANJ - Sklepna slovesnost 51. Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; ob 19.30, Prešernovo gledališče Kranj,
dvorana, Glavni trg 6.
NEDELJA, 14. novembra
JESENICE - Odprtje festivala ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi (do 19.); ob 19.30, Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
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Napoved - Slovenija, 12. 11. (petek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 12. novembra.
POLITIKA
RIBNICA - Vlada bo obisk v Jugovzhodni Sloveniji začela z delovnim posvetom v Ribnici. Sledili bodo ločeni programi
predsednika vlade ter ministrov in državnih sekretarjev, obisk pa bo vlada sklenila na javni tribuni v Novem mestu, na
kateri bodo spregovorili o razvoju regije. (STA)
PARIZ - Predsednik republike Borut Pahor se bo v okviru delovnega obiska v Franciji udeležil srečanja na visoki ravni ob
75. obletnici delovanja Unesca, kjer bo imel nagovor, ter se srečal z generalno direktorico Audrey Azoulay. (še 13.)
9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma
nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in
drugih postopkov, na kateri bodo zaslišali priče Boštjana Lindava, Vesno Drole, Mitjo Nerata in Franca Pavlina;
predvidoma ob 14. uri izjava predsednika komisije Rudija Medveda (v preddverju male dvorane); DZ, mala dvorana na
Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
9.00 skupna seja odbora DZ za obrambo, odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo
predstavili delovni program Evropske komisije za leto 2022; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
sledi delno zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali
gradiva za zasedanja, ki bodo od 15. do 19. 11. v Bruslju; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri bodo med drugim določili čas obravnave točk dnevnega reda seje DZ, ki se
bo začela v ponedeljek; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

12.00 izredna seja komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o
spodbujanju rabe obnovljivih virov energije; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
12.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo ob dnevu slovenskega znakovnega jezika (14. 11.) sprejel predstavnike Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Evropske zveze gluhih (fototermin pred sprejemom v preddverju velike dvorane);
DZ, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali dopolnjen predlog proračuna RS za leto 2023; DZ, velika
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog o
spremembah zakona o državni upravi; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
GLASGOW - Novinarska konferenca podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa in ministra za okolje in
prostor Andreja Vizjaka ob napovedanem zaključku Podnebne konference COP26 (ob 15.30 na povezavi https://unfccccop26.streamworld.de/program). Slovenija bo na COP26 pripravila tudi hibridni dogodek z naslovom Čezmejne vode in
mokrišča: od blaženja do prilagajanja podnebnim spremembam, udeležence bo nagovoril minister za okolje in prostor
Andrej Vizjak (ob 12. uri, hibridni dogodki na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=nGR4-NAD2u0).
BRUSELJ - Zasedanje finančnih ministrov EU o evropskem proračunu za leto 2022. Slovenijo bo zastopala delegirana
ministrica za proračun EU Irena Drmaž z delegacijo (predvidoma ob 8.40 izjava Drmaževe ob prihodu, hibridna
novinarska konferenca predvidoma v večernih urah).
10.00 razprava o podnebni pravičnosti, ki jo pripravlja Europe Direct Pomurje, osrednji gostje bodo evropska poslanka
Ljudmila Novak (EPP), Taj Zavodnik iz društva za sonaraven razvoj Focus ter vodja programa Greenpeace Slovenija
Katja Hus; Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, MURSKA SOBOTA
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LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok v sojenju nekdanjemu prvemu možu Telekoma Bojanu
Dremlju, nekdanjemu članu uprave Telekoma Dušanu Mitiču in kosovskemu poslovnežu Ekremu Lluki, ki jim tožilstvo
očita zlorabo položaja pri gospodarski dejavnosti (ob 9. uri).
LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil septembrske podatke o industrijski proizvodnji v EU.
DRUŽBA
BRDO PRI KRANJU - Spletna ministrska konferenca o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju spolnih zlorab in
spolnega izkoriščanja otrok, ki se ga bodo udeležili notranji ministri držav članic EU, Zahodnega Balkana in ZDA ter
predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Europola in Eurojusta (ob 9.30). Pred začetkom konference bo
izjava ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa (ob 8.50 na uradnih profilih slovenskega predsedovanja, družbenih
omrežjih Twitter in FB ter na kanalu Europe by Satellite (EbS+) in na uradnih profilih MNZ Twitter in FB), po zaključku pa
novinarska konferenca Hojsa in evropske komisarke za notranje zadeve Ylve Johansson (ob 13. uri prek Zooma - prijava
na info.ukom@gov.si, ter na uradnih profilih predsedovanja na družbenih omrežjih Twitter in Facebook, na družbenih
omrežjih MNZ Twitter in Facebook ter na kanalu Europe by Satellite (EbS+).
9.00 sklepna spletna prireditev projekta EU Ri(ver)-Charge o vnosu onesnaževal v površinske vode in podtalnico,
pripravlja jo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) skupaj z avstrijskim Uradom štajerske deželne
vlade ter Inštitutom za zemeljske vede Univerze v Gradcu; prijava na sta.si/qpcWw9
10.00 medijski termin pred uradnim začetkom zimske službe, za izjave bodo na voljo vodja zimske službe v družbi Nigrad
Matjaž Kerbler, vodja urada za komunalo, promet in prostor MOM Suzana Fras, vodja Medobčinske inšpekcije Nina Mikl
ter pomočnik komandirja Postaje prometne policije Maribor Vojko Bevk; pred flotno garažo komunalnega podjetja Nigrad,
Zagrebška cesta 30, MARIBOR (STA/AVDIO)
10.00 spletni seminar o varstvu temeljnih pravic in vladavine prava v EU, ki ga pripravljata Pravna mreža za varstvo
demokracije in Nizozemski Helsinški Odbor (NHO), nagovora bosta imela direktorica Pravnega centra za varstvo
človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad in direktor NHO Pepijn Gerrits; prek Zooma (prijava na: pic@pic.si)
ter na Facebook profilu Pravne mreže za varstvo demokracije

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

17.00 novinarska konferenca nevladnih organizacij iniciative Glas ljudstva, na kateri bodo predstavili deset zahtev za
izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi; Prešernov trg, LJUBLJANA
CELOVEC - Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza bosta podelila Einspielerjevo nagrado 2021
arheologu Franzu Glaserju za njegova prizadevanja pri raziskovanju zgodnje slovanske zgodovine na Koroškem, ter
njegov spoštljiv in prijateljski odnos do slovenske narodne skupnosti na Koroškem, slavnostni govornik bo deželni
konservator Gorazd Živkovič (ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve, 10. Oktoberstrasse 25/1).
TRST - Deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine (ob 14.30 v dvorani deželnega sveta Furlanije Julijske krajine, Trg Oberdan 6 ter preko spleta). (še 19.)
KULTURA
10.00 novinarska konferenca ob 40. obletnici Kulturnega doma v Gorici; Kulturni dom v Gorici, GORICA
11.00 novinarska konferenca Založbe ZRC ob predstavitvi knjižnih novosti; prenos iz Atrija ZRC prek Youtube kanala na
https://youtu.be/jXDESY4ljdU, LJUBLJANA
13.00 predstavitev novega albuma raperja Zlatka z naslovom Svoboda (dogodek je namenjen medijem in sodelujočim
glasbenikom); Kino Šiška, Komuna, Trg prekomorskih brigad 3, LJUBLJANA
19.00 spletna predstavitev projekta Emila Kozoleta z naslovom Arhiv Triglav; Galerija DobraVaga, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave avtorjev umetniške rezidence v Hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu; Libertas, KOPER
19.30 slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa Žigana Krajčana (Zavod Exodos
Ljubljana); Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA
20.00 lirični kabaret dua Bešamel; Galerija Škuc, Stari trg 21, LJUBLJANA
20.00 gostovanje KunstTeatra iz Zagreba s predstavo Dober, slab, mrtev v režiji Ivana Planinića; Mini teater, Križevniška
ulica 1, LJUBLJANA
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20.00 prvi koncert v okviru cikla Forum nove glasbe; Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, LJUBLJANA
20.00 premiera poetične drame Federica Garcie Lorce Hiša Bernarde Alba v režiji Yulie Roschina, ki je nastala v
koprodukciji z Gledališčem Koper in s SNG Nova Gorica; SNG Maribor, stara dvorana, Slovenska ulica 27, MARIBOR
GORICA - Koncert v okviru čezmejnega festivala Med zvoki krajev/Nei suoni dei luoghi in Festivala psihologije v FurlanijiJulijski krajini, na katerem bodo nastopili goriška violinistka Veronika Brecelj, violončelistka Vita Peterlin iz Bohinja,
italijanski violinist Alberto Stiffoni in ukrajinski violist Serhii Zhuravlov (ob 20. uri v Avditoriju furlanske kulture - Auditorium
della cultura Friulana, ul./via Roma 23).
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Karmen Kleiderman, popoldne Zoja Črnilec
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Sara Kovač

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: ...
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Maja Oprešnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice

67

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

11.11.2021
Thursday,
Četrtek,
19:00
19:00

Kazalo

https://www.sta.si/2965310/napoved-slovenija-12-11...

1/3

Napoved - Slovenija, 12. 11. (petek) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 12. novembra.
POLITIKA
RIBNICA - Vlada bo obisk v Jugovzhodni Sloveniji začela z delovnim posvetom v Ribnici. Sledili bodo ločeni programi
predsednika vlade ter ministrov in državnih sekretarjev, obisk pa bo vlada sklenila na javni tribuni v Novem mestu, na
kateri bodo spregovorili o razvoju regije. (program je objavljen v ločenem napovedniku)(STA)
PARIZ - Predsednik republike Borut Pahor se bo v okviru delovnega obiska v Franciji udeležil srečanja na visoki ravni ob
75. obletnici delovanja Unesca, kjer bo imel nagovor, ter se srečal z generalno direktorico Audrey Azoulay. (še 13.)
9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma
nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in
drugih postopkov, na kateri bodo zaslišali priče Boštjana Lindava, Vesno Drole, Mitjo Nerata in Franca Pavlina;
predvidoma ob 14. uri izjava predsednika komisije Rudija Medveda (v preddverju male dvorane); DZ, mala dvorana na
Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
9.00 skupna seja odbora DZ za obrambo, odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo
predstavili delovni program Evropske komisije za leto 2022; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
sledi delno zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali
gradiva za zasedanja, ki bodo od 15. do 19. 11. v Bruslju; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri bodo med drugim določili čas obravnave točk dnevnega reda seje DZ, ki se
bo začela v ponedeljek; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

12.00 izredna seja komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o
spodbujanju rabe obnovljivih virov energije; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
12.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo ob dnevu slovenskega znakovnega jezika (14. 11.) sprejel predstavnike Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Evropske zveze gluhih (fototermin pred sprejemom v preddverju velike dvorane);
DZ, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali dopolnjen predlog proračuna RS za leto 2023; DZ, velika
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog o
spremembah zakona o državni upravi; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
GLASGOW - Novinarska konferenca podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa in ministra za okolje in
prostor Andreja Vizjaka ob napovedanem zaključku Podnebne konference COP26 (ob 15.30 na povezavi https://unfccccop26.streamworld.de/program). Slovenija bo na COP26 pripravila tudi hibridni dogodek z naslovom Čezmejne vode in
mokrišča: od blaženja do prilagajanja podnebnim spremembam, udeležence bo nagovoril minister za okolje in prostor
Andrej Vizjak (ob 12. uri, hibridni dogodki na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=nGR4-NAD2u0).
BRUSELJ - Zasedanje finančnih ministrov EU o evropskem proračunu za leto 2022. Slovenijo bo zastopala delegirana
ministrica za proračun EU Irena Drmaž z delegacijo (predvidoma ob 8.40 izjava Drmaževe ob prihodu, hibridna
novinarska konferenca predvidoma v večernih urah).
10.00 razprava o podnebni pravičnosti, ki jo pripravlja Europe Direct Pomurje, osrednji gostje bodo evropska poslanka
Ljudmila Novak (EPP), Taj Zavodnik iz društva za sonaraven razvoj Focus ter vodja programa Greenpeace Slovenija
Katja Hus; Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, MURSKA SOBOTA
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ODPOVEDANO LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok v sojenju nekdanjemu prvemu možu
Telekoma Bojanu Dremlju, nekdanjemu članu uprave Telekoma Dušanu Mitiču in kosovskemu poslovnežu Ekremu Lluki,
ki jim tožilstvo očita zlorabo položaja pri gospodarski dejavnosti (ob 9. uri).
LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil septembrske podatke o industrijski proizvodnji v EU.
DRUŽBA
BRDO PRI KRANJU - Spletna ministrska konferenca o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju spolnih zlorab in
spolnega izkoriščanja otrok, ki se ga bodo udeležili notranji ministri držav članic EU, Zahodnega Balkana in ZDA ter
predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Europola in Eurojusta (ob 9.30). Pred začetkom konference bo
izjava ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa (ob 8.50 na uradnih profilih slovenskega predsedovanja, družbenih
omrežjih Twitter in FB ter na kanalu Europe by Satellite (EbS+) in na uradnih profilih MNZ Twitter in FB), po zaključku pa
novinarska konferenca Hojsa in evropske komisarke za notranje zadeve Ylve Johansson (ob 13. uri prek Zooma - prijava
na info.ukom@gov.si, ter na uradnih profilih predsedovanja na družbenih omrežjih Twitter in Facebook, na družbenih
omrežjih MNZ Twitter in Facebook ter na kanalu Europe by Satellite (EbS+).
9.00 sklepna spletna prireditev projekta EU Ri(ver)-Charge o vnosu onesnaževal v površinske vode in podtalnico,
pripravlja jo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) skupaj z avstrijskim Uradom štajerske deželne
vlade ter Inštitutom za zemeljske vede Univerze v Gradcu; prijava na sta.si/qpcWw9
10.00 medijski termin pred uradnim začetkom zimske službe, za izjave bodo na voljo vodja zimske službe v družbi Nigrad
Matjaž Kerbler, vodja urada za komunalo, promet in prostor MOM Suzana Fras, vodja Medobčinske inšpekcije Nina Mikl
ter pomočnik komandirja Postaje prometne policije Maribor Vojko Bevk; pred flotno garažo komunalnega podjetja Nigrad,
Zagrebška cesta 30, MARIBOR (STA/AVDIO)
10.00 spletni seminar o varstvu temeljnih pravic in vladavine prava v EU, ki ga pripravljata Pravna mreža za varstvo
demokracije in Nizozemski Helsinški Odbor (NHO), nagovora bosta imela direktorica Pravnega centra za varstvo
človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad in direktor NHO Pepijn Gerrits; prek Zooma (prijava na: pic@pic.si)
ter na Facebook profilu Pravne mreže za varstvo demokracije

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

17.00 novinarska konferenca nevladnih organizacij iniciative Glas ljudstva, na kateri bodo predstavili deset zahtev za
izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi; Prešernov trg, LJUBLJANA
CELOVEC - Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza bosta podelila Einspielerjevo nagrado 2021
arheologu Franzu Glaserju za njegova prizadevanja pri raziskovanju zgodnje slovanske zgodovine na Koroškem, ter
njegov spoštljiv in prijateljski odnos do slovenske narodne skupnosti na Koroškem, slavnostni govornik bo deželni
konservator Gorazd Živkovič (ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve, 10. Oktoberstrasse 25/1).
TRST - Deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine (ob 14.30 v dvorani deželnega sveta Furlanije Julijske krajine, Trg Oberdan 6 ter preko spleta). (še 19.)
KULTURA
10.00 novinarska konferenca ob 40. obletnici Kulturnega doma v Gorici; Kulturni dom v Gorici, GORICA
11.00 novinarska konferenca Založbe ZRC ob predstavitvi knjižnih novosti; prenos iz Atrija ZRC prek Youtube kanala na
https://youtu.be/jXDESY4ljdU, LJUBLJANA
13.00 predstavitev novega albuma raperja Zlatka z naslovom Svoboda (dogodek je namenjen medijem in sodelujočim
glasbenikom); Kino Šiška, Komuna, Trg prekomorskih brigad 3, LJUBLJANA
19.00 spletna predstavitev projekta Emila Kozoleta z naslovom Arhiv Triglav; Galerija DobraVaga, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave avtorjev umetniške rezidence v Hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu; Libertas, KOPER
19.30 slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa Žigana Krajčana (Zavod Exodos
Ljubljana); Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA
20.00 lirični kabaret dua Bešamel; Galerija Škuc, Stari trg 21, LJUBLJANA
20.00 gostovanje KunstTeatra iz Zagreba s predstavo Dober, slab, mrtev v režiji Ivana Planinića; Mini teater, Križevniška
ulica 1, LJUBLJANA
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20.00 prvi koncert v okviru cikla Forum nove glasbe; Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, LJUBLJANA
20.00 premiera poetične drame Federica Garcie Lorce Hiša Bernarde Alba v režiji Yulie Roschina, ki je nastala v
koprodukciji z Gledališčem Koper in s SNG Nova Gorica; SNG Maribor, stara dvorana, Slovenska ulica 27, MARIBOR
GORICA - Koncert v okviru čezmejnega festivala Med zvoki krajev/Nei suoni dei luoghi in Festivala psihologije v FurlanijiJulijski krajini, na katerem bodo nastopili goriška violinistka Veronika Brecelj, violončelistka Vita Peterlin iz Bohinja,
italijanski violinist Alberto Stiffoni in ukrajinski violist Serhii Zhuravlov (ob 20. uri v Avditoriju furlanske kulture - Auditorium
della cultura Friulana, ul./via Roma 23).
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Karmen Kleiderman, popoldne Zoja Črnilec
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Sara Kovač

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: ...
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Maja Oprešnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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-

"To, kar sem, ni to, kar hočem postati." Dve predstavi
Žigana Krajnčana v Cukrarni.
Dve aktualnejši produkciji zavoda Exodos
V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana na sporedu premiera slovensko-latvijske
predstave Inter-view Žigana Krajnčana. Ustvarjajo jo gibalci štirih generacij, vsak s svojimi zgodbami.
soboto bo na istem prizorišču sledil prikaz Krajnčanovega solo performansa Razstava sedanjosti:
samim seboj.
V

Zlitje

Sorodne novice

s

Zavod
dvoletne

projekt

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Foto: Borut Bučinel

Režiser in koreograf Krajnčan je projekt Inter-view, ki bo nocoj dočakal slovensko premiero, zasnoval z
mislijo na to, da skuša izpraševalec med intervjujem iz sogovornika izvleči čim čistejši notranji pogled.
Soavtorji in izvajalci predstave so Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Valery Olehno, Glory Shpis in Ian Hotko

.

"Čas razpira v nazaj."
V predstavi plesalci štirih generacij (s pomočjo režiserja) izvajajo performativni intervju, so zapisali. Vsak od
njih doživlja svoj delček "časa", a vsi živijo v sedanjosti tukaj, zdaj, v tem trenutku.
"Slikajo in ustvarjajo gibljivo (med)potovanje izkušenj, spominov, sanj in strahov. Zdi se, kot da se zaradi drobcev
njihovega življenja prostor gosti, čas pa razpira v nazaj... In medtem ko razgrinjajo svojo preteklost, pride do
obrata: Inter-view razvija novo osebnost, z več identitetami, in ko ta naposled zapazi gledalca, se mu zazre
globoko v oči, srce, kosti in vpraša: Kdo si ti, prijatelj moj?"

iz
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/

Exodus

Asistentka režije in dramaturgije je bila Nina Kuclar Stikovič soavtorja besedila sta Krajnčan in Andreja
Kopač ki se podpisuje tudi pod dramaturgijo, luči pa je oblikoval Borut Bučinel Predstava je bila 20. junija
že premierno uprizorjena v Rigi.
,

,

.

soboto pa bo v Cukrarni na sporedu še prikaz Krajnčanovega solo
performansa Zlitje s samim seboj, ki bo po lanski premieri v Mestnem muzeju
tokrat v novem prostoru dobil drugačne odtenke. Še vedno v navezavi z
izhodiščno idejo: "Kako izraziti idejo niča preko petja, plesa, govora, performansa
s prepletom vsega skupaj?"
V

To, kdo sem in kar sem, me ne definira. To,
kar sem, ni to, kar hočem postati. Rad bi šel
tja, kjer še nikoli nisem bil. Sprašujem se, če
me bo Nič kadarkoli našel. Nič ni, kar bi
mogel vedeti ali narediti, ker Nič je edina
stvar, o kateri me ni strah govoriti. Nič ne
more iti narobe razen Nič.
-

in

Umetnik je ob projektu zapisal: "Od kod pride ideja, ton, gib, beseda, misel?
Beseda, ki najbolj opisuje izvor stvaritve/ustvarjanja, je Nič: Vse, kar poskušam, je
izraziti lastno vizijo celostne umetnine skozi enega samega človeka - in ideji dati gib
in glas."

Rad bi šel tja, kjer še nikoli ni bil.
"To, kdo sem in kar sem, me ne definira. To, kar sem, ni to, kar hočem postati. Rad bi šel tja, kjer še nikoli nisem
bil. Sprašujem se, če me bo Nič kadarkoli našel. Nič ni, kar bi mogel vedeti ali narediti, ker Nič je edina stvar, o
kateri me ni strah govoriti. Nič ne more iti narobe razen Nič," še piše Krajnčan.
Luč, fotografijo, video in zvok v performasu je ustvaril Bučinel, oblikovanje zvoka podpisuje Niko Komac
kostume Uroš Belantič urejanje in priredbo besedil Andreja Kopač, mentor za glasbo pa je bil Lojze
Krajnčan

,

,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Napoved - Slovenija, 13. in 14. 11. (sobota in
nedelja)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v soboto in nedeljo, 13. in 14. novembra.
SOBOTA, 13. novembra
PARIZ - Predsednik republike Borut Pahor bo zadnji dan delovnega obiska vročil državno odlikovanje red za zasluge v
Franciji živečemu francosko-češkemu pisatelju Milanu Kunderi, ki ga bo v njegovem imenu sprejel slovenski umetnik in
filozof Evgen Bavčar.
9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2022 ter predlog
zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
19.00 premiera gledališke igre Andreja Šubica z naslovom Medrug Polanci ob praznovanju 170. obletnice rojstva
pisatelja Ivana Tavčarja (1851-1923); Kulturni dom Poljane, Poljane 77, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
19.30 plesno-glasbeni potujoči solo performans Žigana Kranjčana z naslovom Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj,
s katerim se končuje predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana; Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA
19.30 sklepna slovesnost Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg
6, KRANJ
20.00 premiera drame Heinerja Müllerja z naslovom Cement v režiji Sebastijana Horvata; SNG Drama Ljubljana,
Erjavčeva 1, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

MARIBOR - Kampanja zbiranja 10.000 podpisov v podporo izgradnji 10.000 javnih najemnih stanovanj, ki jo pripravlja
Mladi forum SD. Podpis bo možno oddati med 10. in 14. uro v kombiju na Glavnem trgu.
NEDELJA, 14. novembra
19.30 odprtje festivala ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi (do 19.); Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Trg Toneta
Čufarja 4, JESENICE
LJUBLJANA - Svetovni dan sladkorne bolezni.
LJUBLJANA - Dan slovenskega znakovnega jezika.
dežurni urednici:
sobota: Urška Kristan Kastner
nedelja: Vesna Pušnik Brezovnik
telefon (dežurni urednik): 01/24 10 130
telefon (sprejemanje servisa): 01/24 10 152
telefaks: 01/43 42 970
e-mail: desk@sta.si
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Napoved - Slovenija, 12. 11. (petek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 12. novembra.
POLITIKA
RIBNICA - Vlada bo obisk v Jugovzhodni Sloveniji začela z delovnim posvetom v Ribnici. Sledili bodo ločeni programi
predsednika vlade ter ministrov in državnih sekretarjev, obisk pa bo vlada sklenila na javni tribuni v Novem mestu, na
kateri bodo spregovorili o razvoju regije. (program je objavljen v ločenem napovedniku)(STA)
PARIZ - Predsednik republike Borut Pahor se bo v okviru delovnega obiska v Franciji udeležil srečanja na visoki ravni ob
75. obletnici delovanja Unesca, kjer bo imel nagovor, ter se srečal z generalno direktorico Audrey Azoulay. (še 13.)
9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma
nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in
drugih postopkov, na kateri bodo zaslišali priče Boštjana Lindava, Vesno Drole, Mitjo Nerata in Franca Pavlina;
predvidoma ob 14. uri izjava predsednika komisije Rudija Medveda (v preddverju male dvorane); DZ, mala dvorana na
Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
9.00 skupna seja odbora DZ za obrambo, odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo
predstavili delovni program Evropske komisije za leto 2022; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
sledi delno zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali
gradiva za zasedanja, ki bodo od 15. do 19. 11. v Bruslju; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri bodo med drugim določili čas obravnave točk dnevnega reda seje DZ, ki se
bo začela v ponedeljek; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

12.00 izredna seja komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o
spodbujanju rabe obnovljivih virov energije; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
12.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo ob dnevu slovenskega znakovnega jezika (14. 11.) sprejel predstavnike Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Evropske zveze gluhih (fototermin pred sprejemom v preddverju velike dvorane);
DZ, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali dopolnjen predlog proračuna RS za leto 2023; DZ, velika
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog o
spremembah zakona o državni upravi; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
GLASGOW - Novinarska konferenca podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa in ministra za okolje in
prostor Andreja Vizjaka ob napovedanem zaključku Podnebne konference COP26 (ob 15.30 na povezavi https://unfccccop26.streamworld.de/program). Slovenija bo na COP26 pripravila tudi hibridni dogodek z naslovom Čezmejne vode in
mokrišča: od blaženja do prilagajanja podnebnim spremembam, udeležence bo nagovoril minister za okolje in prostor
Andrej Vizjak (ob 12. uri, hibridni dogodki na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=nGR4-NAD2u0).
BRUSELJ - Zasedanje finančnih ministrov EU o evropskem proračunu za leto 2022. Slovenijo bo zastopala delegirana
ministrica za proračun EU Irena Drmaž z delegacijo (predvidoma ob 8.40 izjava Drmaževe ob prihodu, hibridna
novinarska konferenca predvidoma v večernih urah).
10.00 razprava o podnebni pravičnosti, ki jo pripravlja Europe Direct Pomurje, osrednji gostje bodo evropska poslanka
Ljudmila Novak (EPP), Taj Zavodnik iz društva za sonaraven razvoj Focus ter vodja programa Greenpeace Slovenija
Katja Hus; Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, MURSKA SOBOTA
12.00 novinarska konferenca Inštituta 8. marec, Civilne iniciative Danes in Eko kroga o zagotovitvi pitne vode za
prebivalce Anhovega; Prešernov trg, LJUBLJANA
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LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil septembrske podatke o industrijski proizvodnji v EU.
DRUŽBA
BRDO PRI KRANJU - Spletna ministrska konferenca o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju spolnih zlorab in
spolnega izkoriščanja otrok, ki se ga bodo udeležili notranji ministri držav članic EU, Zahodnega Balkana in ZDA ter
predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Europola in Eurojusta (ob 9.30). Pred začetkom konference bo
izjava ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa (ob 8.50 na uradnih profilih slovenskega predsedovanja, družbenih
omrežjih Twitter in FB ter na kanalu Europe by Satellite (EbS+) in na uradnih profilih MNZ Twitter in FB), po zaključku pa
novinarska konferenca Hojsa in evropske komisarke za notranje zadeve Ylve Johansson (ob 13. uri prek Zooma - prijava
na info.ukom@gov.si, ter na uradnih profilih predsedovanja na družbenih omrežjih Twitter in Facebook, na družbenih
omrežjih MNZ Twitter in Facebook ter na kanalu Europe by Satellite (EbS+).
9.00 sklepna spletna prireditev projekta EU Ri(ver)-Charge o vnosu onesnaževal v površinske vode in podtalnico,
pripravlja jo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) skupaj z avstrijskim Uradom štajerske deželne
vlade ter Inštitutom za zemeljske vede Univerze v Gradcu; prijava na sta.si/qpcWw9
10.00 medijski termin pred uradnim začetkom zimske službe, za izjave bodo na voljo vodja zimske službe v družbi Nigrad
Matjaž Kerbler, vodja urada za komunalo, promet in prostor MOM Suzana Fras, vodja Medobčinske inšpekcije Nina Mikl
ter pomočnik komandirja Postaje prometne policije Maribor Vojko Bevk; pred flotno garažo komunalnega podjetja Nigrad,
Zagrebška cesta 30, MARIBOR (STA/AVDIO)
10.00 spletni seminar o varstvu temeljnih pravic in vladavine prava v EU, ki ga pripravljata Pravna mreža za varstvo
demokracije in Nizozemski Helsinški Odbor (NHO), nagovora bosta imela direktorica Pravnega centra za varstvo
človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad in direktor NHO Pepijn Gerrits; prek Zooma (prijava na: pic@pic.si)
ter na Facebook profilu Pravne mreže za varstvo demokracije

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

17.00 novinarska konferenca nevladnih organizacij iniciative Glas ljudstva, na kateri bodo predstavili deset zahtev za
izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi; Prešernov trg, LJUBLJANA
CELOVEC - Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza bosta podelila Einspielerjevo nagrado 2021
arheologu Franzu Glaserju za njegova prizadevanja pri raziskovanju zgodnje slovanske zgodovine na Koroškem, ter
njegov spoštljiv in prijateljski odnos do slovenske narodne skupnosti na Koroškem, slavnostni govornik bo deželni
konservator Gorazd Živkovič (ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve, 10. Oktoberstrasse 25/1).
TRST - Deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine (ob 14.30 v dvorani deželnega sveta Furlanije Julijske krajine, Trg Oberdan 6 ter preko spleta). (še 19.)
KULTURA
10.00 novinarska konferenca ob 40. obletnici Kulturnega doma v Gorici; Kulturni dom v Gorici, GORICA
11.00 novinarska konferenca Založbe ZRC ob predstavitvi knjižnih novosti; prenos iz Atrija ZRC prek Youtube kanala na
https://youtu.be/jXDESY4ljdU, LJUBLJANA
13.00 predstavitev novega albuma raperja Zlatka z naslovom Svoboda (dogodek je namenjen medijem in sodelujočim
glasbenikom); Kino Šiška, Komuna, Trg prekomorskih brigad 3, LJUBLJANA
19.00 spletna predstavitev projekta Emila Kozoleta z naslovom Arhiv Triglav; Galerija DobraVaga, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave avtorjev umetniške rezidence v Hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu; Libertas, KOPER
19.30 slovenska premiera mednarodne koprodukcije Inter-View režiserja in koreografa Žigana Krajčana (Zavod Exodos
Ljubljana); Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA
20.00 lirični kabaret dua Bešamel; Galerija Škuc, Stari trg 21, LJUBLJANA
20.00 gostovanje KunstTeatra iz Zagreba s predstavo Dober, slab, mrtev v režiji Ivana Planinića; Mini teater, Križevniška
ulica 1, LJUBLJANA
20.00 prvi koncert v okviru cikla Forum nove glasbe; Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, LJUBLJANA
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20.00 premiera poetične drame Federica Garcie Lorce Hiša Bernarde Alba v režiji Yulie Roschina, ki je nastala v
koprodukciji z Gledališčem Koper in s SNG Nova Gorica; SNG Maribor, stara dvorana, Slovenska ulica 27, MARIBOR
GORICA - Koncert v okviru čezmejnega festivala Med zvoki krajev/Nei suoni dei luoghi in Festivala psihologije v FurlanijiJulijski krajini, na katerem bodo nastopili goriška violinistka Veronika Brecelj, violončelistka Vita Peterlin iz Bohinja,
italijanski violinist Alberto Stiffoni in ukrajinski violist Serhii Zhuravlov (ob 20. uri v Avditoriju furlanske kulture - Auditorium
della cultura Friulana, ul./via Roma 23).
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Karmen Kleiderman, popoldne Zoja Črnilec
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Sara Kovač
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: ...
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Maja Oprešnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Žigan Krajnčan v Cukrarni predstavlja dva nova
projekta
V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu premiera slovensko-latvijske
predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo gibalci štirih generacij, vsak s svojimi zgodbami. V soboto pa
bo na istem prizorišču sledil prikaz Krajnčanovega solo performansa Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj.
Režiser in koreograf Krajnčan je projekt Inter-view, ki bo nocoj dočakal slovensko premiero, zasnoval z mislijo na to, da
skuša izpraševalec med intervjujem iz sogovornika izvleči čim čistejši notranji pogled. Soavtorji in izvajalci predstave so
Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Valery Olehno, Glory Shpis in Ian Hotko.
Kot piše v najavi, v predstavi plesalci štirih generacij (s pomočjo režiserja) izvajajo performativni intervju. Vsak od njih
doživlja svoj delček "časa", a vsi živijo v sedanjosti tukaj, zdaj, v tem trenutku.
"Slikajo in ustvarjajo gibljivo (med)potovanje izkušenj, spominov, sanj in strahov. Zdi se, kot da se zaradi drobcev iz
njihovega življenja prostor gosti, čas pa razpira v nazaj... In medtem ko razgrinjajo svojo preteklost, pride do obrata: Interview razvija novo osebnost, z več identitetami, in ko ta naposled zapazi gledalca, se mu zazre globoko v oči, srce, kosti
in vpraša: Kdo si ti, prijatelj moj?"
Asistentka režije in dramaturgije je bila Nina Kuclar Stikovič, soavtorja besedila sta Krajnčan in Andreja Kopač, ki se
podpisuje tudi pod dramaturgijo, luči pa je oblikoval Borut Bučinel. Predstava je bila 20. junija že premierno uprizorjena v
Rigi.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V soboto pa bo v Cukrarni na sporedu še prikaz Krajnčanovega solo performansa Zlitje s samim seboj, ki bo po lanski
premieri v Mestnem muzeju tokrat v novem prostoru dobil drugačne odtenke. Še vedno v navezavi z izhodiščno idejo:
"Kako izraziti idejo niča preko petja, plesa, govora, performansa in s prepletom vsega skupaj?"
Umetnik je ob projektu Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj zapisal: "Od kod pride ideja, ton, gib, beseda, misel?
Beseda, ki najbolj opisuje izvor stvaritve/ustvarjanja, je Nič: Vse, kar poskušam, je izraziti lastno vizijo celostne umetnine
skozi enega samega človeka - in ideji dati gib in glas."
"To, kdo sem in kar sem, me ne definira. To, kar sem, ni to, kar hočem postati. Rad bi šel tja, kjer še nikoli nisem bil.
Sprašujem se, če me bo Nič kadarkoli našel. Nič ni, kar bi mogel vedeti ali narediti, ker Nič je edina stvar, o kateri me ni
strah govoriti. Nič ne more iti narobe razen Nič," je še razmišljal Krajnčan.
Za luč, fotografijo, video in zvok v performasu je poskrbel Bučinel, oblikovanje zvoka podpisuje Niko Komac, kostume
Uroš Belantič, urejanje in priredbo besedil Andreja Kopač, mentor za glasbo pa je bil Lojze Krajnčan.
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Napoved - Slovenija, 13. 11. (sobota)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v soboto, 13. novembra.
PARIZ - Predsednik republike Borut Pahor bo zadnji dan delovnega obiska v Franciji vročil državno odlikovanje red za
zasluge v Franciji živečemu francosko-češkemu pisatelju Milanu Kunderi, ki ga bo v njegovem imenu sprejel slovenski
umetnik in filozof Evgen Bavčar.
9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2022 ter predlog
zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
19.30 plesno-glasbeni potujoči solo performans Žigana Kranjčana z naslovom Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj,
s katerim se končuje predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana; Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA
19.30 sklepna slovesnost Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg
6, KRANJ (STA/AVDIO)
20.00 gostovanje gledališče predstave Anne Marie Ricart Codine z naslovom Nekdo je še v gozdu; Slovensko mladinsko
gledališče, zgornja dvorana, Vilharjeva 11, LJUBLJANA
20.00 premiera drame Heinerja Müllerja z naslovom Cement v režiji Sebastijana Horvata; SNG Drama Ljubljana,
Erjavčeva 1, LJUBLJANA
20.00 koncert pesmi izpod peresa Vlada Žabota v razkriškem narečju - Žalostinke po razkriško, predstavili bodo tudi
zvočni album, ki je izšel pri Založbi ZKP RTV Slovenija v sodelovanju s Prvim programom Radia Slovenija; dvorana
Doma kulture, RAZKRIŽJE

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

MARIBOR - Kampanja zbiranja 10.000 podpisov v podporo izgradnji 10.000 javnih najemnih stanovanj, ki jo pripravlja
Mladi forum SD. Podpis bo možno oddati med 10. in 14. uro v kombiju na Glavnem trgu.
LJUBLJANA - Policisti bodo poostreno nadzirali vožnjo pod vplivom alkohola in prepovedanih drog v okviru akcije Vozim
0,0. (še 14.)
dežurna urednica: Urška Kristan Kastner
telefon (dežurni urednik): 01/24 10 130
telefon (sprejemanje servisa): 01/24 10 152
telefaks: 01/43 42 970
e-mail: desk@sta.si
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Napoved - Slovenija, 13. 11. (sobota)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v soboto, 13. novembra.
PARIZ - Predsednik republike Borut Pahor bo zadnji dan delovnega obiska v Franciji vročil državno odlikovanje red za
zasluge v Franciji živečemu francosko-češkemu pisatelju Milanu Kunderi, ki ga bo v njegovem imenu sprejel slovenski
umetnik in filozof Evgen Bavčar.
NOVO GLASGOW - Sklenila naj bi se podnebna konferenca COP26. Na njej predstavniki 200 držav od začetka
novembra govorijo o implementaciji pariškega podnebnega sporazuma, ki od držav zahteva omejitev dviga globalne
temperature na občutno pod dve stopinji in prizadevanja za 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskimi ravnmi.
9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2022 ter predlog
zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
19.30 plesno-glasbeni potujoči solo performans Žigana Kranjčana z naslovom Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj,
s katerim se končuje predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana; Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA
19.30 sklepna slovesnost Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg
6, KRANJ (STA/AVDIO)
20.00 gostovanje gledališče predstave Anne Marie Ricart Codine z naslovom Nekdo je še v gozdu; Slovensko mladinsko
gledališče, zgornja dvorana, Vilharjeva 11, LJUBLJANA
20.00 premiera drame Heinerja Müllerja z naslovom Cement v režiji Sebastijana Horvata; SNG Drama Ljubljana,
Erjavčeva 1, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

20.00 koncert pesmi izpod peresa Vlada Žabota v razkriškem narečju - Žalostinke po razkriško, predstavili bodo tudi
zvočni album, ki je izšel pri Založbi ZKP RTV Slovenija v sodelovanju s Prvim programom Radia Slovenija; dvorana
Doma kulture, RAZKRIŽJE
MARIBOR - Kampanja zbiranja 10.000 podpisov v podporo izgradnji 10.000 javnih najemnih stanovanj, ki jo pripravlja
Mladi forum SD. Podpis bo možno oddati med 10. in 14. uro v kombiju na Glavnem trgu.
LJUBLJANA - Policisti bodo poostreno nadzirali vožnjo pod vplivom alkohola in prepovedanih drog v okviru akcije Vozim
0,0. (še 14.)
dežurna urednica: Urška Kristan Kastner
telefon (dežurni urednik): 01/24 10 130
telefon (sprejemanje servisa): 01/24 10 152
telefaks: 01/43 42 970
e-mail: desk@sta.si
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Pregled - Slovenija, 12. 11. (petek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 12. novembra.
LJUBLJANA - Obvezno samotestiranje na novi kotonavirus, ki ga bodo učenci in dijaki izvajali v šolah, se bo začelo
izvajati v sredo, in ne že v ponedeljek. Tako je vlada zapisala v odlok, ki ga je spremenila v četrtek. Ta določa tudi, da
bodo za učence osnovne šole starši oziroma skrbniki podali predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju
samotestiranja. Ministrstvo za zdravje je pojasnilo, da bo upravičencem 15 testov mesečno na voljo od prihodnje srede,
torej hkrati z začetkom veljave obveznega samotestiranja v šolah.
LJUBLJANA - V četrtek so ob 9118 PCR-testih potrdili 3431 okužb z novim koronavirusom, je objavil NIJZ. V bolnišnicah
po podatkih vlade zdravijo 954 covidnih bolnikov ali 34 več kot dan prej. Intenzivno nego jih potrebuje 215. S tem je
doseženo dozdajšnje najvišje število bolnikov na intenzivnih oddelkih iz novembra lani. Zaradi naraščajočega števila
covidnih bolnikov so bolnišnice vse bolj obremenjene. Najbolj jim primanjkuje kadra, zato prosijo za pomoč. Ponekod so
se že odzvali dijaki in študenti zdravstvenih smeri, del svojega kadra so pripravljeni odstopiti tudi nekateri zdravstveni
domovi, ki ob tem opozarjajo tudi na lastno obremenjenost.
NOVO MESTO - Vlada je z javno tribuno v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu sklenila obisk jugovzhodne
Slovenije. Na uvodnem delovnem posvetu v Ribnici so govorili o projektih v regiji, precej pozornosti pa namenili
infrastrukturnim projektom, migracijam, romskim vprašanjem in digitalizaciji. Premier Janez Janša sicer ob obisku ni dajal
izjav za javnost. Gre za eno najbolj razvitih regij in tretjo najboljšo regijo po indeksu razvojne ogroženosti. Ima zelo
razvito industrijo in globalizirano ekonomijo, kar pomeni, da 64 odstotkov vsega izvozi, njeni največji partnerici pa sta
Nemčija in Francija, s približno enakim deležem, je dejal gospodarski minister in podpredsednik vlade Zdravko
Počivalšek.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

KOPER - Nadzorni svet Luke Koper je na predlog kadrovske komisije za novega člana uprave za petletno mandatno
obdobje soglasno imenoval Roberta Rožaca. Se pa niso odločili za imenovanje drugega člana uprave in predsednika
uprave družbe, je povedal predsednik nadzornega sveta Franci Matoz. Nadzorniki so kadrovski komisiji do 19. novembra
podaljšali rok, da opravi razgovore z ostalimi kandidati za člane uprave.
MARIBOR - Nadzorni svet družbe Elektro Maribor v četrtek razrešil dosedanjega predsednika uprave Borisa Soviča, so
tudi uradno sporočili iz omenjenega podjetja in dodali, da bo do izbire novega predsednika uprave kot začasni vršilec
dolžnosti družbo vodil Jože Hebar, doslej sicer predsednik nadzornega sveta družbe. Nadzorniki so se za razrešitev
odločili iz več razlogov, med katerimi navajajo zamude pri izpolnjevanju nekaterih poslovnih ciljev. Sovič vse razloge
zavrača in ocenjuje, da je bila odločitev nadzornikov politično motivirana.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance je za potrditev na plenarni seji pripravil predlog državnega proračuna za leto 2023.
Gremo v smeri zmanjševanja primanjkljaja, je o obravnavanem dokumentu povedal finančni minister Andrej Šircelj.
Izmed 35 vloženih dopolnil je podprl dve v skupni višini nekaj manj kot sedem milijonov evrov - za vodovod v Kanalu ob
Soči in za dolgotrajno oskrbo. V soboto bo odbor obravnaval še predlog sprememb proračuna za leto 2022.
LJUBLJANA - Komisija DZ, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, je med drugim zaslišala nekdanjega
direktorja kriminalistične policije Boštjana Lindava, ki pravi, da so ga zamenjali po naročilu politike. Nekdanja vodja
službe za odnose z javnostmi na policiji Vesna Drole medtem ocenjuje, da je policija v letu in pol izgubila velik del ugleda.
Predsednik parlamentarne komisije Rudi Medved (LMŠ), je po seji napovedal, da bo komisija v DZ poslala vmesno
poročilo, da so domneve o političnih pritiskih na policijo utemeljene. To po njegovih besedah kažejo tudi zaslišanja prič.
Razmere v policiji se mu zdijo zaskrbljujoče.
PARIZ - Predsednik republike Borut Pahor se je v okviru obiska v Franciji srečal z generalno direktorico Unesca Audrey
Azoulay in se udeležil srečanja na visoki ravni ob 75. obletnici delovanja te organizacije. V nagovoru na srečanju je
Unesco označil kot pionirja pri iskanju rešitev za najbolj pereče probleme in izzive sveta.
LJUBLJANA - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je s poljskim kolegom Mariuszom Kaminskim govoril o razmerah na
poljsko-beloruski meji, kjer se po besedah Kaminskega vzpostavlja nova nezakonita migracijska pot. Hojs mu je zatrdil,
da lahko Poljska računa na vso pomoč slovenskega predsedstva Svetu EU.
BRUSELJ - Evropska komisija se je odločila, da proti Sloveniji začne postopek za ugotavljanje kršitev zaradi
nepravilnega prenosa nekaterih elementov pravil EU o boju proti terorizmu. Ta vključujejo določbe za inkriminacijo in
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sankcioniranje s terorizmom povezanih kaznivih dejanj, kot so denimo potovanje v tujino z namenom storitve
terorističnega kaznivega dejanja, usposabljanje za terorizem in financiranje terorizma. Slovenija ima na voljo dva
meseca, da se odzove na uradni opomin.
LJUBLJANA - Državna revizijska komisija je ugotovila kršitev pri naročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)
za profesionalni klicni center za iskanje kontaktov epidemiološkega poizvedovanja. Postopek revizije je zaključila "le" z
ugotovitvijo, da je zahtevek KPK za revizijo utemeljen, ni pa razveljavila postopka, saj so pogodbe že sklenjene.
BRUSELJ - Partnerji Pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR) so pozdravili sklenitev pogodbe, ki je
končala akutno finančno krizo Slovenske tiskovne agencije (STA). A so vseeno še naprej zaskrbljeni, ker da bi pogoji iz
sedanje pogodbe lahko dolgoročno finančno oslabili agencijo in njeno pomembno izvajanje javne službe. Zadevo bodo
še naprej spremljali.
LJUBLJANA - Gostinci že dlje časa opozarjajo na velik upad prometa zaradi pogoja PCT, z uvedbo strožjih ukrepov v
tem tednu pa je gostov še manj, opozarjajo v Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS. Vlado pozivajo, naj odpravi
"nekatere nesmiselne ukrepe, kot je izpolnjevanje pogoja PCT pri dostavi in prevzemu hrane", ter panogi vnovič priskoči
na pomoč.
DUNAJ - Avstrija je znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, ki ga je uvedla leta 2015 na vrhuncu takratne begunske
krize. Avstrijske oblasti so nadzor podaljšale do 11. maja prihodnje leto, so v četrtek potrdili na avstrijskem notranjem
ministrstvu. Nadzor na meji je Avstrija poleg Slovenije podaljšala tudi za Madžarsko. Kot razlog na Dunaju navajajo
sekundarne migracije, razmere na zunanjih mejah Evropske unije ter nevarnost terorizma in organiziranega kriminala.
LJUBLJANA - Murkovo nagrado za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju etnologije prejme etnologinja
Irene Rožman Pišek, Murkovo priznanje Katja Hrobat Virloget, Murkovi listini pa je Slovensko etnološko društvo namenilo
Marti in Alojziju Repanšek ter Društvu rokodelcev - Rokodelskemu centru Moravče. Slovesne podelitve zaradi epidemije
ni bilo.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - V Ljubljani po lanski krstni izvedbi spet poteka Forum nove glasbe. Društvo UHO je pripravilo šest
koncertov, ki bodo ponudili v Sloveniji še neslišane kompozicije, med njimi štiri novonastala domača dela. Kuratorica
festivala Iris ter Schiphorst je za temo izbrala glasbo in medije. Prvi koncert je bil v Slovenski filharmoniji.
LJUBLJANA - V Cukrarni je bila v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana premiera slovensko-latvijske
predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo gibalci štirih generacij, vsak s svojimi zgodbami. V soboto pa
bo na istem prizorišču sledil prikaz Krajnčanovega solo performansa Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj.
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Intervju
TV SLOVENIJA 1, 12.11.2021, ODMEVI, 22:39
TEJA D. KUNST (voditeljica)
Zavod Eksodus je v galeriji Cukrarna nocoj premierno prikazal plesno, večžanrsko in
večgeneracijsko predstavo Intervju v režiji in koreografiji Žigana Kranjčana. Latvijsko slovenska
koprodukcija je bila krstno uprizorjena junija v Rigi.
TINA ŠROT (novinarka)
Predstava Intervju je nastala na pobudo ene osrednjih osebnosti latvijskega sodobnega plesa
Olge Žitluhine. Ta je na Kitajskem pred več kot 10. leti spoznala direktorico Zavoda eksodus
Natašo Zavolovšek ter slovenska plesalca Žigana Kranjčana in Gregorja Luštka, ki tudi nastopa
v tej predstavi.
ŽIGAN KRANJČAN (koreograf, plesalec in glasbenik)
Pravijo, da ta prav intervju je, da tisti, ki intervjuja, proba iz človeka izvleči neko esenco njega,
ne, in pol sem jaz na to v štartal. Najmlajši član je star 12 let, najstarejša članica je stara 61 let in
grejo po številkah in razliko zapolnejo. So v bistvu to nekak njihovi soloti. Njihov intervjuji.
Naenkrat pa plešejo, pa govorijo ali pa snemajo, pa se to projecira po celem prostoru, pa
govorijo.
OLGA ZITLUHINA (koreografinja, plesalka in pedagoginja)
Delili naj bi si spomine in leta, a si delimo misli. Vsakič, tudi ko je na vrsti moja vloga, moram
najti tisto nekaj, kar bi rada izrazila s plesom in besedami. Tako igram svoje življenje.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

PLESALKA
Začela sem plesati v domačem kraju.
TINA ŠROT (novinarka)
Žigan Krajnčan pa bo tudi sam nastopil jutri v svojem plesno-glasbeni potujočem solo
performansu z naslovom Razstava sedanjosti, zlitje s samim seboj.
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nov. 2021 | K.M.

Žigan Krajnčan še pred polfinalom Talentov predstavlja nekaj novega
Žigan Krajnčan, POP TV

Žigan je bil zlati gumb Marjetke Vovk v šovu Slovenija ima talent. Še pred
polfinalnim nastopom pa že predstavlja dva nova projekta.
Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu premiera
slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo gibalci štirih
generacij, vsak s svojimi zgodbami. V soboto pa bo na istem prizorišču sledil prikaz
Krajnčanovega solo performansa Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V

Režiser in koreograf Krajnčan je projekt Inter-view, ki bo nocoj dočakal slovensko premiero,
zasnoval z mislijo na to, da skuša izpraševalec med intervjujem iz sogovornika izvleči čim
čistejši notranji pogled. Soavtorji in izvajalci predstave so Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Valery
Olehno, Glory Shpis in Ian Hotko.

Sledi nam

Brano na Najstnica.si
Harry ujet med
strastnim poljubljanjem
starejše igralke
V javnosti se redko
pojavita skupaj, a svoje...

Zendaya in Tom
Holland ujeta med
poljubljanjem
Soigralca po letih
prijateljstva in
namigovanj ujeta

v...

Camila Cabello in
Shawn Mendes že dve
leti noro zaljubljena
Obletnico sta preživela
na karibskem otočju.

Več izdelkov
Blazina z ovčko in
dekica bele barve

16,90 €
Kupi
Prenosni mini
električni grelec
HeatCube
(500W)

26,49 €

Kupi
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Oksimeter merilnik srčnega
utripa in kisika v
krvi

24,90 €

Kupi
Naročila od 8:00 do
20:00 ure tudi na:

080 61 16

Foto: M24 - Nastopal je v projektih mnogih slovenskih koreografov, glasbenikov in
režiserjev, kot svetovalec za gib/koreograf pa je sodeloval z AGRFT, MGL in SNG Drama
Ljubljana.
Kot piše v najavi, v predstavi plesalci štirih generacij (s pomočjo režiserja) izvajajo
performativni intervju. Vsak od njih doživlja svoj delček "časa", a vsi živijo v sedanjosti tukaj,
zdaj, v tem trenutku. "Slikajo in ustvarjajo gibljivo (med)potovanje izkušenj, spominov, sanj in
strahov. Zdi se, kot da se zaradi drobcev iz njihovega življenja prostor gosti, čas pa razpira v
nazaj... In medtem ko razgrinjajo svojo preteklost, pride do obrata: Inter-view razvija novo
osebnost, z več identitetami, in ko ta naposled zapazi gledalca, se mu zazre globoko v oči,
srce, kosti in vpraša: Kdo si ti, prijatelj moj?"
VEČ

S

SPLETA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Tukaj je opisano, kako ohraniti sladkorno bolezen stabilno... Naravni pripravek,
presegel vse druge ...

Foto: Pop Tv

-

ki je

zigan krajncan

Asistentka režije in dramaturgije je bila Nina Kuclar Stikovič, soavtorja besedila sta Krajnčan
in Andreja Kopač, ki se podpisuje tudi pod dramaturgijo, luči pa je oblikoval Borut Bučinel.
Predstava je bila 20. junija že premierno uprizorjena v Rigi. V soboto pa bo v Cukrarni na
sporedu še prikaz Krajnčanovega solo performansa Zlitje s samim seboj, ki bo po lanski
premieri v Mestnem muzeju tokrat v novem prostoru dobil drugačne odtenke. Še vedno v
navezavi z izhodiščno idejo: "Kako izraziti idejo niča preko petja, plesa, govora, performansa
s prepletom vsega skupaj?"

in
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Umetnik je ob projektu Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj zapisal: "Od kod pride ideja,
ton, gib, beseda, misel? Beseda, ki najbolj opisuje izvor stvaritve/ustvarjanja, je Nič: Vse, kar
poskušam, je izraziti lastno vizijo celostne umetnine skozi enega samega človeka - in ideji
dati gib in glas."

Foto: Goran Antley
Žigan Krajnčan

/

M24.si

-

Kristijan Krajnčan, Lojze Krajnčan, Romana Krajnčan

in

kdo sem in kar sem, me ne definira. To, kar sem, ni to, kar hočem postati. Rad bi šel tja,
kjer še nikoli nisem bil. Sprašujem se, če me bo Nič kadarkoli našel. Nič ni, kar bi mogel vedeti
ali narediti, ker Nič je edina stvar, o kateri me ni strah govoriti. Nič ne more iti narobe razen
Nič," je še razmišljal Krajnčan.
"To,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Za luč, fotografijo, video in zvok v performasu je poskrbel Bučinel, oblikovanje zvoka podpisuje
Niko Komac, kostume Uroš Belantič, urejanje in priredbo besedil Andreja Kopač, mentor za
glasbo pa je bil Lojze Krajnčan.
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Žigan Krajnčan še pred polfinalom Talentov predstavlja nekaj novega
Žigan Krajnčan, POP TV

Žigan je bil zlati gumb Marjetke Vovk v šovu Slovenija ima talent. Še pred
polfinalnim nastopom pa že predstavlja dva nova projekta.
Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu premiera
slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo gibalci štirih
generacij, vsak s svojimi zgodbami. V soboto pa bo na istem prizorišču sledil prikaz
Krajnčanovega solo performansa Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V

Režiser in koreograf Krajnčan je projekt Inter-view, ki bo nocoj dočakal slovensko premiero,
zasnoval z mislijo na to, da skuša izpraševalec med intervjujem iz sogovornika izvleči čim
čistejši notranji pogled. Soavtorji in izvajalci predstave so Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Valery
Olehno, Glory Shpis in Ian Hotko.

Sledi nam

Brano na Najstnica.si
Harry ujet med
strastnim poljubljanjem
starejše igralke
V javnosti se redko
pojavita skupaj, a svoje...

Zendaya in Tom
Holland ujeta med
poljubljanjem
Soigralca po letih
prijateljstva in
namigovanj ujeta

v...

Camila Cabello in
Shawn Mendes že dve
leti noro zaljubljena
Obletnico sta preživela
na karibskem otočju.

Več izdelkov
Blazina z ovčko in
dekica bele barve

16,90 €
Kupi
Prenosni mini
električni grelec
HeatCube
(500W)
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24,90 €
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Naročila od 8:00 do
20:00 ure tudi na:

080 61 16

Foto: M24 - Nastopal je v projektih mnogih slovenskih koreografov, glasbenikov in
režiserjev, kot svetovalec za gib/koreograf pa je sodeloval z AGRFT, MGL in SNG Drama
Ljubljana.
Kot piše v najavi, v predstavi plesalci štirih generacij (s pomočjo režiserja) izvajajo
performativni intervju. Vsak od njih doživlja svoj delček "časa", a vsi živijo v sedanjosti tukaj,
zdaj, v tem trenutku. "Slikajo in ustvarjajo gibljivo (med)potovanje izkušenj, spominov, sanj in
strahov. Zdi se, kot da se zaradi drobcev iz njihovega življenja prostor gosti, čas pa razpira v
nazaj... In medtem ko razgrinjajo svojo preteklost, pride do obrata: Inter-view razvija novo
osebnost, z več identitetami, in ko ta naposled zapazi gledalca, se mu zazre globoko v oči,
srce, kosti in vpraša: Kdo si ti, prijatelj moj?"
VEČ

S

SPLETA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Tukaj je opisano, kako ohraniti sladkorno bolezen stabilno... Naravni pripravek,
presegel vse druge ...

Foto: Pop Tv

-

ki je

zigan krajncan

Asistentka režije in dramaturgije je bila Nina Kuclar Stikovič, soavtorja besedila sta Krajnčan
in Andreja Kopač, ki se podpisuje tudi pod dramaturgijo, luči pa je oblikoval Borut Bučinel.
Predstava je bila 20. junija že premierno uprizorjena v Rigi. V soboto pa bo v Cukrarni na
sporedu še prikaz Krajnčanovega solo performansa Zlitje s samim seboj, ki bo po lanski
premieri v Mestnem muzeju tokrat v novem prostoru dobil drugačne odtenke. Še vedno v
navezavi z izhodiščno idejo: "Kako izraziti idejo niča preko petja, plesa, govora, performansa
s prepletom vsega skupaj?"

in

87

12.11.2021

Njena.svet24.si

Petek, 13:38

Država: Slovenija

Kazalo

3/3

https://njena.svet24.si/clanek/svet-slavnih/618e5a...

Umetnik je ob projektu Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj zapisal: "Od kod pride ideja,
ton, gib, beseda, misel? Beseda, ki najbolj opisuje izvor stvaritve/ustvarjanja, je Nič: Vse, kar
poskušam, je izraziti lastno vizijo celostne umetnine skozi enega samega človeka - in ideji
dati gib in glas."

Foto: Goran Antley
Žigan Krajnčan

/

M24.si

-

Kristijan Krajnčan, Lojze Krajnčan, Romana Krajnčan

in

kdo sem in kar sem, me ne definira. To, kar sem, ni to, kar hočem postati. Rad bi šel tja,
kjer še nikoli nisem bil. Sprašujem se, če me bo Nič kadarkoli našel. Nič ni, kar bi mogel vedeti
ali narediti, ker Nič je edina stvar, o kateri me ni strah govoriti. Nič ne more iti narobe razen
Nič," je še razmišljal Krajnčan.
"To,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Za luč, fotografijo, video in zvok v performasu je poskrbel Bučinel, oblikovanje zvoka podpisuje
Niko Komac, kostume Uroš Belantič, urejanje in priredbo besedil Andreja Kopač, mentor za
glasbo pa je bil Lojze Krajnčan.

88

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Suzy

j

12.11.2021

Država: Slovenija

B

Petek

Kazalo

Stran: 10

Površina: 1.413 cm2

1/3

/
'm

89

12.11.2021

Suzy

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 10

2/3

Površina: 1.413 cm2
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prijateljem

Gašperjem Kučejem in z njo prepotovala

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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budnic me

nje

blagoslov.

z avtomo-

ter pozavne,

lepoto violine

domuje

očitno

umetnost, je bil za vas
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ves svet, sva vedno imela kakšnega

v rokavu,

asa

vnaprej

da nikoli

prilagajala kulturi,

ni

bilo vse

Sproti sva se

predvidljivo.

mestu,

prosto-

ter ostalim

ru najinega gostovanja

okoliščinam, kar je na odru odlično
delovalo.

mojster osvetljave

Tudi

Bučinel

Borut

je improviziral in

čarobne trenutke,

ujel

česar

vidi,

saj

druge oči ne opazijo.

Kdaj ste začutili, da bodo

ples,

vznemirja

igra in glasba postali vaš način
življenja?
Pri

13

starši

je

bila

Levji

smo šli

muzikal.

v London

ljubezen
kralj,

na prvi

Gospodar

Matilda in še bi

lahko

umetniški

obliki

nato celo

našteval.

v poltretjo

Cukrarni.
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predstavo

življenja,
Zlitje

preučujem

glas in telo.

še

moj

bendom,

z

število

v ljubljanski
nekakšen

samim seboj,

s

vključil

prihaja
prvič

kjer bom

bom

pa

v kateri

Decembra

Orna Desala,

single

petje in

tudi

obsežno

talent,

izzivi se mora spoprijeti

ki želi ustvarjati

Slovensko okolje

je

tržišče

je majhno

di, in zadal

širši

zahtevno,

precej

Torej si pred časom,
in

venomer

potrpežljivo čakaš na svojo

Bistvena je jasna vizija,

abstraktno,

kakšno

ko

delaš na tem

da

pripravljen

je

je,

ne dovoliš, da bi te dogodki

presenetili.

priložnost.

poenostaviti

sem

poglavitno,

sični

razumeti,

potankosti

občutiš.

da

moraš sam

glasbi, kjer

se mora

vedeti

in

četudi

in začutiti,

je sporočilo.

tako

ga

izdelanega

izvajalca

in

umetniško dovršene-

podati v to, saj je precej zunaj

povezava, ki jo je težko

lažje

gumb prinaša

Zlati

ki

sva

Z njim

ga

ustvarila z

sem

med

Afriki in Evropi,

vaše cone

performansa,

Natašo Zavolovšek.

karanteno

vendar

združiti

velika pričakovanja.

delujete

nastopal

pri nas nisem

poučevati.

kov,

dnost,

še

da

lahko
Že

nadgradim.

svoj
nekaj
in

avdicijski

časa

kako

bi

nastop

sanjarim

celostni

umetnosti

podporo

stvari dovršil, da pokažem

čutim

Je

o

s tehnično

še

širino

bolj jasno

Rad bi se potopil globlje

v to, kar

vsako delo, pomagal

izvedli

po

sprejeti kompromis,

nekaj, kar

dobil

za širši avditorij
To

je

tveganje,

sprejeti.
saj

delam

priho-

za

sem na kmetiji, nato

na idejo, da prek spleta ponudim

svoje vsebine,

in ljudje z vsega sveta so s

prostovoljnimi

prispevki

podprli

mogel verjeti

Nisem

vig.

in z njihovo pomočjo

še

borba,

Vzporedno

sem

težko os-

je bilo

poln

in

za

pod-

odzivu

sem lahko poplačal

čeprav

glasbo,

moj

lepemu

navdiha

v tako

ustvarjalca zahtevnih

doma je prijalo

druži-

zaradi

preživeti

kako

zadovoljuje

Ne

je

Prešinilo me

vaš

visok

je, da bi poizkusil

iz življenja maksimum.
vati v večjih ekipah,
prevzemati

je

dovolj komercialno

ki

sem

ga

instinktivno.

z očitki,

Najbolj

proces

Nekateri

smisla

bilo

pred

Vendar se ne

pripravljen

me

ume-

s prijavo na

truditi

naučil

in

ostalo

še

pa sem

hitro pritegne

lahko

me svarili,

so

da se

izpostavljati,

in

saj

predstavljeno.

mano že vse

obremenjujem

prepričanje,

se tudi

in krotiti ego, ki

osredotočen nase, na

čustva

iztisniti

Vajen sem sodelo-

odgovornost

kreativni

raje

se

svobodni

Talente, če se že vseskozi trudim

nima

gledalcev?

obremenjujem

vse

da boste

kot

tnik, ki je vajen ves čas trenirati in garati.

ga

predstaviti.

in želim

težko

neko lagodno

ne, ampak te za vrat stiska eksistencialna

Talenti so zame skok v neznano in preprisem,

položnice,

sem bil pripravljen poprijeti

časih. Ostati

pod

dolžnosti,

Mlad sem še in nimam prihran-

zato

pa prišel

preiz-

težka

ne smeš pa nastopati,

da bi si zagotovil

nepredvidljivih,

pritiskom?

čan

zelo

preganjajo

daje treba plačati najemnino,

tati osredotočen

hkrati pa vzbuja
Kako

in

vplivalo

in ambicije?

najbolj nujne obveznosti.

občuti.

privilegij neposredne

v polfinale,

uvrstitve

neizprosna

Nenehno te

vzdrževati družino,

delal

umetniški nivo, a
del iz svojega

saj se s so-

kušnja.

na površje.

udobja?
Uprizoril sem

tako

ima

kolebali, ali sc je vredno

dolgo

talent. Ste

kla-

pri

občutiti svobodo,

izvajalci, gledalci in poslušalci,

sporočilo.

ko je videl

na odru šova Slovenija

kot

je

poiskati nekaj,

svojega ustvarjanja in podam
bil presenečen,

Marsikdo je

ampak

poslušanju zapletenih

morajo

Vsi

Tako

za-

ni treba

ker

in se na vsakem koraku
Najbolje

nekaj zgo-

komplicirano umetnost, pri kateri
vsega do

všeč.

predstavim

da to

razložiti, zato pa se jo toliko

nekaj, kar začutiš,

nepretrgoma in

Želel

javnosti.

To je bila

ljudem

da se

sem,

izziv,

sem si

čutjem vzpostavi ta

v domačem,

srečuješ s preizkušnjami.
najdeš

mlad

okolju?

slovenskem

želel

Nisem odnehal,

izvedb.

S kakšnimi

čeprav je bila

kritike,

nobene

pol

leto in

na vašo ustvarjalnost

stilov, tehnik in pristopov.

kar te bo peljalo ob

plesalcev.

različnih

je mojster mešanja

Žigan

sem

nato paše Razstava

sedanjosti:

načeloma

ure,

minuto.

Kako je preteklo

nas,

Najprej lnter-view, kije

kalejdoskop

četrt

počnem tri

v tej

vse do danes, ko vnovič združujem
dni imam

glavo. V vsakem

na

ker moram tisto, kar

znanja,

na odru

točko, v kateri

naredil solo

spet obrnem

pogled.

pel in plesal, a sem se tega malce ustrašil,

Te

slik in

primeru to ne bo ves spekter mojega

prstanov,

pri

tudi

ku

in to

Želel sem se preizkusiti

ples.

ideje

od

proces,

posameznih

izdelane celote, ki jo v nekem trenut-

letih me je prevzel

S

celoten

do sestavljanja

s tem

svojo

in sem

intuicijo,

daje kljub

vsemu

nekaj rezerve.

Tomaž Mihelič,

roto

pro

plus,

borut bučinel
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Ljubljana MMC RTV SLO, STA
-

"To, kar sem, ni to, kar hočem postati." Dve predstavi
Žigana Krajnčana v Cukrarni.
Dve aktualnejši produkciji zavoda Exodos
V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana na sporedu premiera slovensko-latvijske
predstave Inter-view Žigana Krajnčana. Ustvarjajo jo gibalci štirih generacij, vsak s svojimi zgodbami.
soboto bo na istem prizorišču sledil prikaz Krajnčanovega solo performansa Razstava sedanjosti:
samim seboj.
V

Zlitje

Sorodne novice

s

Zavod
dvoletne

projekt

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Foto: Borut Bučinel

Režiser in koreograf Krajnčan je projekt Inter-view, ki bo nocoj dočakal slovensko premiero, zasnoval z
mislijo na to, da skuša izpraševalec med intervjujem iz sogovornika izvleči čim čistejši notranji pogled.
Soavtorji in izvajalci predstave so Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Valery Olehno, Glory Shpis in Ian Hotko

.

"Čas razpira v nazaj."
V predstavi plesalci štirih generacij (s pomočjo režiserja) izvajajo performativni intervju, so zapisali. Vsak od
njih doživlja svoj delček "časa", a vsi živijo v sedanjosti tukaj, zdaj, v tem trenutku.
"Slikajo in ustvarjajo gibljivo (med)potovanje izkušenj, spominov, sanj in strahov. Zdi se, kot da se zaradi drobcev
njihovega življenja prostor gosti, čas pa razpira v nazaj... In medtem ko razgrinjajo svojo preteklost, pride do
obrata: Inter-view razvija novo osebnost, z več identitetami, in ko ta naposled zapazi gledalca, se mu zazre
globoko v oči, srce, kosti in vpraša: Kdo si ti, prijatelj moj?"

iz
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Foto: Borut Bučinel

/

Exodus

Asistentka režije in dramaturgije je bila Nina Kuclar Stikovič soavtorja besedila sta Krajnčan in Andreja
Kopač ki se podpisuje tudi pod dramaturgijo, luči pa je oblikoval Borut Bučinel Predstava je bila 20. junija
že premierno uprizorjena v Rigi.
,

,

.

soboto pa bo v Cukrarni na sporedu še prikaz Krajnčanovega solo
performansa Zlitje s samim seboj, ki bo po lanski premieri v Mestnem muzeju
tokrat v novem prostoru dobil drugačne odtenke. Še vedno v navezavi z
izhodiščno idejo: "Kako izraziti idejo niča preko petja, plesa, govora, performansa
s prepletom vsega skupaj?"
V

To, kdo sem in kar sem, me ne definira. To,
kar sem, ni to, kar hočem postati. Rad bi šel
tja, kjer še nikoli nisem bil. Sprašujem se, če
me bo Nič kadarkoli našel. Nič ni, kar bi
mogel vedeti ali narediti, ker Nič je edina
stvar, o kateri me ni strah govoriti. Nič ne
more iti narobe razen Nič.
-

in

Umetnik je ob projektu zapisal: "Od kod pride ideja, ton, gib, beseda, misel?
Beseda, ki najbolj opisuje izvor stvaritve/ustvarjanja, je Nič: Vse, kar poskušam, je
izraziti lastno vizijo celostne umetnine skozi enega samega človeka - in ideji dati gib
in glas."

Rad bi šel tja, kjer še nikoli ni bil.
"To, kdo sem in kar sem, me ne definira. To, kar sem, ni to, kar hočem postati. Rad bi šel tja, kjer še nikoli nisem
bil. Sprašujem se, če me bo Nič kadarkoli našel. Nič ni, kar bi mogel vedeti ali narediti, ker Nič je edina stvar, o
kateri me ni strah govoriti. Nič ne more iti narobe razen Nič," še piše Krajnčan.
Luč, fotografijo, video in zvok v performasu je ustvaril Bučinel, oblikovanje zvoka podpisuje Niko Komac
kostume Uroš Belantič urejanje in priredbo besedil Andreja Kopač, mentor za glasbo pa je bil Lojze
Krajnčan

,

,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Žigan Krajnčan v Cukrarni predstavlja
dva nova projekta
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Ljubljana, 12. novembra - V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela
Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu premiera slovenskolatvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo
gibalci štirih generacij, vsak s svojimi zgodbami. V soboto pa bo na
istem prizorišču sledil prikaz Krajnčanovega solo performansa
Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj.

Režiser in koreograf Krajnčan je projekt Inter-view, ki bo nocoj dočakal
slovensko premiero, zasnoval z mislijo na to, da skuša izpraševalec med
intervjujem iz sogovornika izvleči čim čistejši notranji pogled. Soavtorji in
izvajalci predstave so Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Valery Olehno, Glory
Shpis in Ian Hotko.
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Kot piše v najavi, v predstavi plesalci štirih generacij (s pomočjo režiserja)
izvajajo performativni intervju. Vsak od njih doživlja svoj delček "časa", a vsi
živijo v sedanjosti tukaj, zdaj, v tem trenutku.
"Slikajo in ustvarjajo gibljivo (med)potovanje izkušenj, spominov, sanj in
strahov. Zdi se, kot da se zaradi drobcev iz njihovega življenja prostor gosti, čas
pa razpira v nazaj... In medtem ko razgrinjajo svojo preteklost, pride do obrata:
Inter-view razvija novo osebnost, z več identitetami, in ko ta naposled zapazi
gledalca, se mu zazre globoko v oči, srce, kosti in vpraša: Kdo si ti, prijatelj
moj?"

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Asistentka režije in dramaturgije je bila Nina Kuclar Stikovič, soavtorja
besedila sta Krajnčan in Andreja Kopač, ki se podpisuje tudi pod dramaturgijo,
luči pa je oblikoval Borut Bučinel. Predstava je bila 20. junija že premierno
uprizorjena v Rigi.
V soboto pa bo v Cukrarni na sporedu še prikaz Krajnčanovega solo
performansa Zlitje s samim seboj, ki bo po lanski premieri v Mestnem muzeju
tokrat v novem prostoru dobil drugačne odtenke. Še vedno v navezavi z
izhodiščno idejo: "Kako izraziti idejo niča preko petja, plesa, govora,
performansa in s prepletom vsega skupaj?"
Umetnik je ob projektu Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj zapisal: "Od
kod pride ideja, ton, gib, beseda, misel? Beseda, ki najbolj opisuje izvor
stvaritve/ustvarjanja, je Nič: Vse, kar poskušam, je izraziti lastno vizijo
celostne umetnine skozi enega samega človeka - in ideji dati gib in glas."
"To, kdo sem in kar sem, me ne definira. To, kar sem, ni to, kar hočem postati.
Rad bi šel tja, kjer še nikoli nisem bil. Sprašujem se, če me bo Nič kadarkoli
našel. Nič ni, kar bi mogel vedeti ali narediti, ker Nič je edina stvar, o kateri me
ni strah govoriti. Nič ne more iti narobe razen Nič," je še razmišljal Krajnčan.
Za luč, fotografijo, video in zvok v performasu je poskrbel Bučinel, oblikovanje
zvoka podpisuje Niko Komac, kostume Uroš Belantič, urejanje in priredbo
besedil Andreja Kopač, mentor za glasbo pa je bil Lojze Krajnčan.
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Žigan Krajnčan še pred polfinalom Talentov predstavlja nekaj
novega

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

12.

novembra, 2021

Njena-si Slovenija ima talent
,

V Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu premiera
slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo gibalci štirih
generacij, vsak s svojimi zgodbami. V soboto pa bo na istem prizorišču sledil prikaz
Krajnčanovega solo performansa Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj.
Režiser in koreograf Krajnčan je projekt Inter-view, ki bo nocoj dočakal slovensko premiero,
zasnoval z mislijo na to, da skuša izpraševalec med intervjujem iz sogovornika izvleči čim čistejši
notranji pogled. Soavtorji in izvajalci predstave so Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Valery Olehno,
Glory Shpis in Ian Hotko.
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Spletna stran uporablja piškotke za doseganje boljše uporabniške izkušnje. Informacije:
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Foto: M24 – Žigan Krajnčan je nastopal v projektih mnogih slovenskih koreografov,
glasbenikov in režiserjev, kot svetovalec za gib/koreograf pa je sodeloval z AGRFT, MGL
SNG Drama Ljubljana

in

.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kot piše v najavi, v predstavi plesalci štirih generacij (s pomočjo režiserja) izvajajo performativni
intervju. Vsak od njih doživlja svoj delček “časa”, a vsi živijo v sedanjosti tukaj, zdaj, v tem
trenutku. “Slikajo in ustvarjajo gibljivo (med)potovanje izkušenj, spominov, sanj in strahov. Zdi
se, kot da se zaradi drobcev iz njihovega življenja prostor gosti, čas pa razpira v nazaj… In
medtem ko razgrinjajo svojo preteklost, pride do obrata: Inter-view razvija novo osebnost, z več
identitetami, in ko ta naposled zapazi gledalca, se mu zazre globoko v oči, srce, kosti in vpraša:
Kdo si ti, prijatelj moj?”

Foto: Pop Tv

–

Žigan Krajnčan

Asistentka režije in dramaturgije je bila Nina Kuclar Stikovič, soavtorja besedila sta Krajnčan in
Andreja Kopač, ki se podpisuje tudi pod dramaturgijo, luči pa je oblikoval Borut Bučinel.
Predstava je bila 20. junija že premierno uprizorjena v Rigi. V soboto pa bo v Cukrarni na
sporedu še prikaz Krajnčanovega solo performansa Zlitje s samim seboj, ki bo po lanski premieri
v Mestnem muzeju tokrat v novem prostoru dobil drugačne odtenke. Še vedno v navezavi z
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izhodiščno idejo: “Kako
vsega skupaj?”

izraziti

idejo niča preko petja, plesa, govora, performansa

in

s

prepletom
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Umetnik je ob projektu Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj zapisal: “Od kod pride ideja,
ton, gib, beseda, misel? Beseda, ki najbolj opisuje izvor stvaritve/ustvarjanja, je Nič: Vse, kar
poskušam, je izraziti lastno vizijo celostne umetnine skozi enega samega človeka – in ideji dati
gib in glas.”

Foto: Goran Antley
Krajnčan

/

M24.si

–

Kristijan Krajnčan, Lojze Krajnčan, Romana Krajnčan

in

Žigan

kdo sem in kar sem, me ne definira. To, kar sem, ni to, kar hočem postati. Rad bi šel tja, kjer
še nikoli nisem bil. Sprašujem se, če me bo Nič kadarkoli našel. Nič ni, kar bi mogel vedeti ali
narediti, ker Nič je edina stvar, o kateri me ni strah govoriti. Nič ne more iti narobe razen Nič,” je
še razmišljal Krajnčan.
“To,

Za luč, fotografijo, video in zvok v performasu je poskrbel Bučinel, oblikovanje zvoka podpisuje
Niko Komac, kostume Uroš Belantič, urejanje in priredbo besedil Andreja Kopač, mentor za
glasbo pa je bil Lojze Krajnčan.
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Slovenija ima talent

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Foto: Žigan Krajnčan
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https://veza.sigledal.org/prispevki/zigan-krajncan...
Žigan

Krajnčan

v

Cukrarni

predstavlja

dva

nova

projekta

Cukrarni bo v sklopu predstavitev dela Zavoda Exodos Ljubljana drevi na sporedu
premiera slovensko-latvijske predstave Inter-view Žigana Krajnčana, v kateri sodelujejo
gibalci štirih generacij, vsak s svojimi zgodbami. V soboto pa bo na istem prizorišču
sledil prikaz Krajnčanovega solo performansa Razstava sedanjosti: Zlitje s samim
seboj.
V

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Delite na

Natisni

Foto: Nebojša Tejić / STA

Režiser in koreograf Krajnčan je projekt Inter-view ki bo nocoj dočakal slovensko
premiero, zasnoval z mislijo na to, da skuša izpraševalec med intervjujem iz
sogovornika izvleči čim čistejši notranji pogled. Soavtorji in izvajalci predstave so Olga
Zitluhina Gregor Luštek Valery Olehno Glory Shpis in Ian Hotko
,

,

,

,

.

Kot piše v najavi, v predstavi plesalci štirih generacij (s pomočjo režiserja) izvajajo
performativni intervju. Vsak od njih doživlja svoj delček "časa", a vsi živijo v sedanjosti
tukaj, zdaj, v tem trenutku.
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https://veza.sigledal.org/prispevki/zigan-krajncan...

"Slikajo in ustvarjajo gibljivo (med)potovanje izkušenj, spominov, sanj in strahov. Zdi
se, kot da se zaradi drobcev iz njihovega življenja prostor gosti, čas pa razpira v nazaj...
In medtem ko razgrinjajo svojo preteklost, pride do obrata: Inter-view razvija novo
osebnost, z več identitetami, in ko ta naposled zapazi gledalca, se mu zazre globoko v
oči, srce, kosti in vpraša: Kdo si ti, prijatelj moj?"
Asistentka režije in dramaturgije je bila Nina Kuclar Stikovič soavtorja besedila sta
Krajnčan in Andreja Kopač ki se podpisuje tudi pod dramaturgijo, luči pa je oblikoval
Borut Bučinel Predstava je bila 20. junija že premierno uprizorjena v Rigi.
,

,

.

soboto pa bo v Cukrarni na sporedu še prikaz Krajnčanovega solo performansa Zlitje
s samim seboj ki bo po lanski premieri v Mestnem muzeju tokrat v novem prostoru
dobil drugačne odtenke. Še vedno v navezavi z izhodiščno idejo: "Kako izraziti idejo
niča preko petja, plesa, govora, performansa in s prepletom vsega skupaj?"
V

,

Umetnik

ob projektu Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj zapisal: "Od kod pride
ideja, ton, gib, beseda, misel? Beseda, ki najbolj opisuje izvor stvaritve/ustvarjanja, je
Nič: Vse, kar poskušam, je izraziti lastno vizijo celostne umetnine skozi enega samega
človeka in ideji dati gib in glas."
je

-

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

"To, kdo sem in kar
šel tja, kjer še nikoli

sem, me ne definira. To, kar sem, ni to, kar hočem postati. Rad bi
nisem bil. Sprašujem se, če me bo Nič kadarkoli našel. Nič ni, kar
bi mogel vedeti ali narediti, ker Nič je edina stvar, o kateri me ni strah govoriti. Nič ne
more iti narobe razen Nič," je še razmišljal Krajnčan.
Za luč, fotografijo, video in zvok v performasu je poskrbel Bučinel, oblikovanje zvoka
podpisuje Niko Komac kostume Uroš Belantič urejanje in priredbo besedil Andreja
Kopač mentor za glasbo pa je bil Lojze Krajnčan
,

,

,

.
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Napoved - Slovenija, 13. 11. (sobota)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v soboto, 13. novembra.
PARIZ - Predsednik republike Borut Pahor bo zadnji dan delovnega obiska v Franciji vročil državno odlikovanje red za
zasluge v Franciji živečemu francosko-češkemu pisatelju Milanu Kunderi, ki ga bo v njegovem imenu sprejel slovenski
umetnik in filozof Evgen Bavčar.
GLASGOW - Sklenila naj bi se podnebna konferenca COP26. Na njej predstavniki 200 držav od začetka novembra
govorijo o implementaciji pariškega podnebnega sporazuma, ki od držav zahteva omejitev dviga globalne temperature na
občutno pod dve stopinji in prizadevanja za 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskimi ravnmi.
9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2022 ter predlog
zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
19.30 plesno-glasbeni potujoči solo performans Žigana Kranjčana z naslovom Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj,
s katerim se končuje predstavitev produkcij Zavoda Exodos Ljubljana; Cukrarna, Poljanski nasip 40, LJUBLJANA
19.30 sklepna slovesnost Tedna slovenske drame s podelitvijo nagrad; Prešernovo gledališče Kranj, dvorana, Glavni trg
6, KRANJ (STA/AVDIO)
20.00 gostovanje gledališče predstave Anne Marie Ricart Codine z naslovom Nekdo je še v gozdu; Slovensko mladinsko
gledališče, zgornja dvorana, Vilharjeva 11, LJUBLJANA
20.00 premiera drame Heinerja Müllerja z naslovom Cement v režiji Sebastijana Horvata; SNG Drama Ljubljana,
Erjavčeva 1, LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

20.00 koncert pesmi izpod peresa Vlada Žabota v razkriškem narečju - Žalostinke po razkriško, predstavili bodo tudi
zvočni album, ki je izšel pri Založbi ZKP RTV Slovenija v sodelovanju s Prvim programom Radia Slovenija; dvorana
Doma kulture, RAZKRIŽJE
MARIBOR - Kampanja zbiranja 10.000 podpisov v podporo izgradnji 10.000 javnih najemnih stanovanj, ki jo pripravlja
Mladi forum SD. Podpis bo možno oddati med 10. in 14. uro v kombiju na Glavnem trgu.
LJUBLJANA - Policisti bodo poostreno nadzirali vožnjo pod vplivom alkohola in prepovedanih drog v okviru akcije Vozim
0,0. (še 14.)
dežurna urednica: Urška Kristan Kastner
telefon (dežurni urednik): 01/24 10 130
telefon (sprejemanje servisa): 01/24 10 152
telefaks: 01/43 42 970
e-mail: desk@sta.si
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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