Zgodovinska mesta

KULTURNI
ABONMA

2021/2022

slovenia_historic_towns
Slovenia Historic Towns

2021/2022

Slovenia.Historic.Towns

KULTURNO-GASTRONOMSKI ABONMA

Telefon: +386 4 51 32 433
E-pošta: info@zgodovinska-mesta.si

Zgodovinska mesta

Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Mestni trg 15, Škofja Loka

Uvodna beseda

MESTO.
KULTURA.
DOŽIVETJE!
Vsako mesto ima svojo dušo in lastno kulturo.
Zgodovinska mesta dihajo drugače kot ostala
mesta; v sebi združujejo kulturo vseh preteklih
dob. Stara mestna jedra so na vsakem koraku
odsev preteklosti, ki plemeniti sedanjost.
Lepota zgodovinskih mest namreč ni le v
njihovi urbanistični zasnovi, arhitekturi, temveč
tudi v kulturnem utripu, ki oživlja stare mestne
ulice in trge.
Tako kot so mesta ustvarjala svojo podobo in
značaj skozi pretekla stoletja, tako še danes
ustvarjajo svojo edinstvenost. Tako kot so
v preteklosti mestni sejmi opozarjali nase
z vonjem značilnih jedi, tako so kulinarični
užitki ob domačih jedeh neločljivi del kulture
družabnega življenja in kulturnih doživetij.
Povežimo potepe po mestih z obiskom
muzejev in galerij, razstav in najrazličnejših
prireditev. Združimo obisk
mesta s
spoznavanjem njegovih okusov. Izberimo
zase kulturno-gastronomski abonma, ki nam
običajen dan ali večer spremeni v doživetje,
polno kulturnih spoznanj.
S takšnimi nameni smo v Združenju
zgodovinskih mest Slovenije pripravili abonma,
tako pisan in raznolik, kot je raznolika umetnost,
ki še danes nastaja in se predstavlja v mestih,
4

5

ponosnih na svojo preteklost.

Kulinarični uvod

Vsako zgodovinsko mesto v abonma, s katerim
nagovarja iskalce najlepših kulturnih doživetij,
dodaja tisti košček kulture, ki poudarja njegov
pravi značaj. Izbirajte med presežnimi doživetji
kulture, kot so Škofjeloški pasijon, ki letos
praznuje 300-letnico nastanka in je uvrščen na
Unescov Reprezentativni seznam nesnovne
kulturne dediščine človeštva; razstava umetnin
idrijskih čipk, ki se klekljanjem slovenskih čipk
pridružujejo pasijonu na Unescovem seznamu;
Festival Tartini z izvedbo del vrhunskega
violinista Giuseppe Tartinija; opera Julija o
veliki ljubezni slovenskega pesnika dr. Franceta
Prešerna; pripoved o izjemni ženski in svetovni
popotnici Almi Karlin; koncert samospevov dr.
Josipa Ipavca, v čigar počastitev 100-letnice
rojstva letos praznujemo Ipavčevo leto; razstava
v Galeriji Božidarja Jakac, največji slovenski
likovni galeriji v veličastnem ambientu
nekdanjega cistercijanskega samostana v
Kostanjevici na Krki, ali pripovedovalski večer.

POLNA ŽLICA
KULTURE!
Kdor išče kulturo, najde tudi kulinariko.
Gastronomija je del identitete zgodovinskih
mest Slovenije. Naj vaša kulturna doživetja
obogatijo okusi značilnih jedi, pijač in drugih
mestnih dobrot.
Razširite svoj kulturni dan z odkrivanji mestnih
posebnosti, spoznavanjem vrhunske kulinarike,
s prigrizki in zdravicami, kot bi si jih privoščili
meščani, ponosni na značaj svojega mesta.

Sledite namigom z oznako krožnika.

Vabimo vas, k obiskovanju gledališč in
likovnih razstavišč, podarite si koncerte in
literarne večere. Uživajte v razkošni izbiri,
s katero letos obeležujemo tudi 20-letnico
Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
Praznujmo skupaj!
Mateja Hafner Dolenc
Sandra Boršić
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Kulturni dogodki

Kazalo
RADOVLJICA
Razstava Ivan Ivačič, prva slovenska
kuharska TV zvezda
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NOVO MESTO
Modra noč s skupino Ensemble amici
musici Carinthia
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METLIKA
Gledališka predstava Vozi, Miško
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34

JESENICE
Nastop folklorne skupine: Metliška
folklorna skupina Ivan Navratil

14

KOSTANJEVICA NA KRKI
Zbirka Art Stays – postproduction – 20 let
sodobne umetnosti na Ptuju
ŠKOFJA LOKA
Koncert ansambla Il terzo Suono
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KOPER
Gledališka predstava Gledališča Koper
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KRANJ
Gledališka predstava Prešernovega
gledališča Kranj
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TRŽIČ
Spomladanski koncert Pihalnega
orkestra Tržič in Godbe na pihala
Slovenske Konjice

40

BREŽICE
Razstava Ivan Ivačič, prva slovenska
kuharska TV zvezda
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PTUJ
Pregledna razstava Silvan Omerzu

42

NOVO MESTO
Koncert samospevov Josipa Ipavca:
sopranistka Urška Arlič Gololičič, ob
spremljavi pianista Marka Hribernika

22

IDRIJA
Razstava Odlite sledi nekdanje
Aurspergove železarne iz Dvora
SLOVENSKE KONJICE
Koncert Godbe na pihala Slovenske
Konjice in Pihalnega orkestra Tržič

44

CELJE
Sveti Coprijan: pravljice Gašperja Križnika
iz Motnika in okolice
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ŽUŽEMBERK
Razstava Prepletanje tisočerih niti
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ŠENTJUR
Opera Julija

26

PIRAN
Solistični koncert Aco Biščevič, Tomaž
Hostnik in Saška Kolarič
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KAMNIK
Literarni večer: Alma M. Karlin. Svet pred
domačim pragom
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SLOVENJ GRADEC
Čuk se je oženil ... v Ameriko
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Muzejska razstava s kulinariko

Radovljica

Ivan Ivačič, prva
slovenska kuharska TV
zvezda
Muzeji radovljiške občine
5. avgust–
31. december 2021

Ob 100-letnici rojstva Ivana Ivačiča obiščimo
razstavo o mojstru, ki je s kuharskimi znanji
in veščinami navduševal gledalce tedanje
slovenske televizije že v šestdesetih letih
prejšnjega
stoletja.
Starejšim
razstava
obudi spomin na Ivačičevo hudomušno
predstavljanje okusnih jedi, mlajšim pa
predstavi veličino mojstra, ki je na Gorenjskem
in v znanih restavracijah po Evropi kuhal za
največja imena tedanjega časa.
Prvi del razstave o velikem kuharskem mojstru
so zasnovali v Posavskem muzeju iz Brežic, saj
je bil mojster Ivan Ivačič rojen v okolici Brežic,
drugi del pa v Muzejih radovljiške občine v
Radovljici, kjer je živel.
Spremljevalni dogodek: Predstavitev prejemnika
Michelinovega krožnika Jure Tomič in priznanih
vinarjev iz Brežič bo v Radovljici, 29. oktobra 2021.

Informacije:
www.mro.si / (04) 532 05 20
Lokacija: Radovljiška graščina
Linhartova trg 1, Radovljica

V Radovljici vas čakajo meniji najboljših
ponudnikov, združenih v kolektivni
gastronomski znamki Okusi Radol'ce.
Izberite svoje kulinarično doživetje že ob
nakupu abonmaja!

Produkcija: Posavski muzej Brežice, Brežice
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Gledališka predstava

Metlika

Vozi, Miško
Metliški grad, dvorišče
13. avgust 2021

Kdo ne pozna kultnega filma Ko to tamo
peva? (Kdo neki tam poje?) srbskega režiserja
Slobodana Šijana in scenarista Dušana
Kovačevića iz leta 1980, ki je podiral rekorde ne
le v nekdanji Jugoslaviji, temveč celo v Ameriki!
Podoživite črno komedijo na nov način! Vstopite
v avtobus firme Krstič in sin in se na celodnevni
vožnji skupaj s pestro druščino udeležite
pogreba, zakrpajte zračnico, prečkajte most,
prenočite in pridite na cilj ravno na dan napada
na Jugoslavijo, 6. aprila 1941.
Poglejte, kako film zaživi na odru in kako smo
»črno komedijo« spremenili v »smrtno resno
komedijo«. In pohitite: avtobus vozi strogo po
voznem redu in nikogar ne čaka.

Informacije:
zavodmetlika.si / 040 798 993
Lokacija: Metliški grad, dvorišče, Metlika
Produkcija: Gledališče Toneta Čufarja,
Jesenice

Metlika in okolica ponujata obilo
značilnih belokranjskih jedi, med katerimi
je posebej znana belokranjska pogača.
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Folklorni nastop

Jesenice

Nastop folklorne
skupine: Metliška
folklorna skupina Ivan
Navratil
Kulturna mavrica
september 2021
Bela krajina je dežela z raznovrstnim plesnim
izročilom in edina pokrajina, kjer se pleše kolo.
Tu se je ohranilo vse od 16. stoletja, ko so ga v
te kraje prinesli Uskoki. Tudi tamburaška glasba
se je kot plesna spremljava ljudskemu plesu
do danes ohranila le še v Beli krajini. Plesno
izročilo ohranjajo različne folklorne skupine.
Med njimi je najdejavnejša folklorna skupina
Ivan Navratil iz Metlike, ki poleg ljudskega
plesa ob spremljavi tamburic ohranja tudi stare
običaje in jih vključuje v nastope.
Vse to bodo prikazali na Jesenicah, na Stari Savi,
kjer bo skupina zaplesala, zapela in zaigrala
najbolj znane, značilne in najlepše belokranjske
plese. Tako bodo tudi na Gorenjsko prinesli
pridih Bele krajine in značilnih belih oblek iz
lanenega platna.

Informacije:
www.gledalisce-tc.si / (04) 58 33 100
Lokacija: Stara Sava, Kulturna mavrica
Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

Na Jesenicah so priljubljeni Betelovi
krapi, imenovani po turistični kmetiji na
Planini pod Golico.

Produkcija: Metliška folklorna skupina
Ivan Navratil in Zavod Metlika, Metlika
14

15

Gledališka predstava

Koper

Predstava po izbiri
Gledališče Koper
oktober 2021 – maj 2022

Gledališče Koper je začelo delovati leta 2000
in tako po dobrih štirih desetletjih v Kopru in
na Obali znova odprlo pot poklicni gledališki
dejavnosti. Vsako leto pripravi najmanj šest
premiernih uprizoritev in tri četrtine predstav
odigra na gostovanjih. Njegov repertoar
sestavljajo predvsem uprizoritve sodobnejših
dramskih besedil, lokalno obarvanih komedij in
krstne uprizoritve slovenskih dramskih besedil,
namenjenih najmlajšim in mladim gledalcem.
Gledališče Koper, ki ga od njegove ustanovitve
vodi Katja Pegan in v katerem ob številčno
majhnem ansamblu pogosto nastopajo tudi
gostujoči igralci, je do danes gostovalo na
vseh pomembnejših slovenskih gledaliških
festivalih in za svoje produkcije prejelo vidnejše
festivalske nagrade ter priznanja doma in v
tujini.

Informacije:
www.gledalisce-koper.si / (05) 663 43 88
Lokacija: Gledališče Koper, Verdijeva ulica 3,
Koper

Altroke Istra so izviren način za
spoznavanje koprskih dobrot in vrhunskih
primorskih vin. Ob načrtovanju obiska
Kopra preverite še dogodke v okviru
Altroke Istra Gourmet Festivala.

Predstavo po izbiri si pravočasno rezervirajte
na blagajni: (05) 663 43 88 /
info@gledalisce-koper.si
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Gledališka predstava

Kranj

Predstava po izbiri
Prešernovo gledališče
Kranj
oktober 2021–maj 2022
Prešernovo gledališče Kranj je tako v Sloveniji
kot v tujini prepoznavno po svojih tematsko
provokativnih, družbeno angažiranih in
estetsko izčiščenih predstavah. Njegov
repertoar je usmerjen v družbeno in politično
angažirana dela aktualnih sodobnih dramatikov
(slovenskih in svetovnih), v svežo interpretacijo
klasikov, uprizarjanje inovativnih dramskih form
in tem, v poetičnost gledališkega jezika ter v
izbor najvidnejših režiserskih in igralskih imen.
Gledališče je tudi organizator Tedna slovenske
drame, festivala, na katerem se vsako leto
predstavijo najboljše uprizoritve slovenskih
besedil v Sloveniji in tujini.

Informacije:
www.pgk.si / (04) 20 10 200
Lokacija: Prešernovo gledališče Kranj, Glavni
trg 6, Kranj

Pristna domačnost in odličnost se v
Kranjski kulinariki ne izključujejo. Ob
nakupu abonmaja si privoščite obisk v eni
izmed kranjskih gostiln ali restavracij, ki
so prejele svetovna priznanja Michelin in
Gault & Millau.

Predstavo po izbiri si pravočasno rezervirajte
na blagajni: blagajna@pgk.si, 04 / 20 10 200
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Muzejska razstava s kulinariko

Brežice

Ivan Ivačič, prva
slovenska kuharska TV
zvezda
Posavski muzej Brežice
7. oktober 2021–
11. februar 2022
Predstavljajte si enega od zvezdnikov velikih
televizijskih kuharskih serij. Zamislite si, da se
v času svoje slave vrača v rodni kraj in tam vihti
kuhalnico z lokalnimi gospodinjami! Točno tak
je bil Ivan Ivačič, prva zvezda kuharskih oddaj v
Sloveniji. Mojster, ki je že v prejšnjem stoletju
ob nedeljah navduševal gledalce slovenske
televizije, se je rodil v Zdolah v bližini Brežic.
Tja se je vračal tudi po selitvi na Gorenjsko
in po mnogih izkušnjah v svetovljanskih
restavracijah, kjer je kuhal za največja imena
tedanjega časa.
Ob 100-letnici njegovega rojstva spoznavajte
našega prvega televizijskega kuharskega
zvezdnika tudi s pomočjo Uroša Štefelina,
kuharskega mojstra z Michelinovo zvezdico. V
razstavnem videu kuha po Ivačičevih receptih!
Spremljevalni dogodek: predstavitev Okusov
Radol'ce v Brežicah: 7. oktobra 2021
Informacije:
www.pmb.si / (07) 466 05 17
Lokacija: Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1, Brežice

Mojstra Ivačiča počastite z okušanjem
izvrstnih jedi, kot je bizeljski ajdov kolač in
dobrote krškopoljskega prašiča v
kombinaciji z vrhunskimi vini z Bizeljskega
in iz Gadove Peči.

Produkcija: Muzeji radovljiške občine,
Radovljica
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Glasbeni dogodek

Novo mesto

Koncert samospevov
Josipa Ipavca:
sopranistka Urška Arlič
Gololičič, ob spremljavi
pianista Marka
Hribernika
Kulturni center Janeza
Trdine
9. november 2021
Samospevi Josipa Ipavca spadajo med bisere
slovenske vokalne lirike ob prelomu 19. v 20.
stoletje. So najintimnejši in najdragocenejši
del njegovega opusa. Prispevek Josipa Ipavca
k slovenski glasbi pred prvo svetovno vojno je
izjemno pomemben, saj razširja njena obzorja
do evropskih dosežkov.
Sopranistka Urška Arlič Gololičič, solistka
ljubljanske opere, izhaja iz Šentjurja, tako kot
rodbina skladateljev Ipavcev. Posebno ljubezen
posveča njihovim delom, še posebej Josipu,
poslednjemu skladatelju iz rodbine, ki je še
dokaj neraziskan in manj izvajan.
V letu 2021, ko se spominjamo 100-letnice
skladateljeve smrti in ga je zato Vlada Republike
Slovenije razglasila za leto Josipa Ipavca, bodo
nekateri njegovi samospevi izvajani prvič.

Informacije:
www.kcjt.si / (07) 39 30 395
Lokacija: Kulturni center Janeza Trdine,
Novi trg 5, Novo mesto

V Novem mestu si privoščite kozarec
odličnega cvička, v priznanih gostilnah
pa povprašajte po štrukljih, pripravljenih z
dolenjsko ustvarjalnostjo.

Produkcija: Urška Arlič Gololičič,
Občina Šentjur
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Pripovedovalski večer

Celje

Sveti Coprijan: pravljice
Gašperja Križnika iz
Motnika in okolice,
Osrednja knjižnica Celje
18. november 2021

Gašper Križnik (1848–1904) je bil zbiralec
ljudskih pravljic iz Motnika. Njegova bogata
pravljična dediščina je shranjena v arhivih v
Štrekljevi zbirki na SAZU. Knjiga, ki sta jo izdala
Inštitut za slovensko narodopisje in Knjižnica
Franceta Balantiča, po 150-ih letih odkriva
pravljični zaklad.
S pripovedovanjem za odrasle ga bodo z vami
delili pripovedovalci: Duo Vroča župa, Rok
Kosec, Goran Završnik, Breda Podbrežnik,
direktorica Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik, dolgoletna zbiralka ljudskih pravljic
Breda Podbrežnik ter Anže Slana.

Informacije:
www.knjiznica-celje.si / (03) 426 17 10
Lokacija: Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1, Celje
Ob obisku knežjega mesta se posladkajte
z mestno sladico – celjsko rolco.

Produkcija: Knjižnica Franceta Balantiča,
Kamnik
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Glasbeno-gledališki dogodek

Šentjur

Opera Julija
Ipavčev kulturni center
Šentjur
11. in 12. december 2021
Julija, opera o večni ljubezni, je avtorsko delo
libretista ddr. Igorja Grdine in skladatelja Aleša
Makovca. Kot že naslov pove, v ospredje
postavlja Primičevo Julijo, Prešernovo muzo in
nesojeno nevesto. Rdeča nit zgodbe pesnika
Franceta Prešerna je nenehno hrepenenje po
neizživetem čustvu, ki je aktualno do konca.
Libreto za opero obsega tri dejanja, prolog in
epilog. S postavitvijo velike operne predstave
se je Zavod Novo mesto uvrstil med kakovostne
producente velikih umetniških produkcij.
Naslovno vlogo izvajata Irena Yebuah Tiran in
Gaja Sorč, celotni operni ansambel pa šteje
kar trideset vokalistov in komorni orkester.
Dogajanje v uvodnem in zaključnem prostoru
je postavljeno v Novo mesto, osrednja dejanja
pa so umeščena v Ljubljano.

Informacije:
www.ikcsentjur.si / (03) 491 40 70 – JSKD,
OI Šentjur
Lokacija: Ipavčev kulturni center,
Ulica Dušana Kvedra 46, Šentjur

Okusite šentjurske sire, mesnine, zelišča,
biodinamična vina. Privoščite si kislo juho
in tradicionalno prešjačo ter šentjurske
»bučn'ce«!

Produkcija: Zavod Novo mesto, Novo mesto
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Literarni večer

Kamnik

Alma M. Karlin. Svet
pred domačim pragom
Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik
10. februar 2022
Alma Maksimiljana Karlin, rojena v Celju, a po
svojem življenju svetovljanka in nenavadna
ženska neverjetnih darov, je bila pisateljica,
pesnica, poliglotka, teozofinja, ljubiteljska
raziskovalka in svetovna popotnica, ki je v
osmih letih (1919–1927) prepotovala ves svet,
kar jo umešča med največje popotnike in
redke popotnice vseh časov, ki jim je uspel tak
podvig. S svojim življenjem in delom je Alma
pustila neprecenljiv prispevek v slovenskem
literarnem in etnografskem področju.
Na literarno-glasbenem večeru, ki ga v
Kamniku pripravlja Osrednja knjižnica Celje, bo
prevajalka in urednica Alminih del predstavila
življenjsko zgodbo pogumne popotnice, ki
je hkrati tudi njena literarna zapuščina in še
danes navdihuje bralce in poslušalce.

Informacije:
www.kam.sik.si / (01) 831 12 17
Lokacija: Knjižnica Franceta Balantiča
Kamnik, Ljubljanska cesta 1, Kamnik
Odkrivajte Okuse Kamnika. Ob nakupu
abonmaja ne pozabite izbrati še svojega
lokalnega kulinaričnega doživetja v
gostilni Repnik!

Produkcija: Osrednja knjižnica Celje, Celje
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Glasbena predstava

Slovenj Gradec

Čuk se je oženil ... v
Ameriko
Rojstna hiša Huga Wolfa
17. februar 2022
Prisluhnite, kako ljudska pesem Čuk se je
oženil zaživi v jazzovskih ritmih!
Jazzovski kvartet Ane Čop ponuja sprehod skozi
glasbo v jazzovskih in jazzu podobnih žanrskih
preoblekah v ritmih bossa nove, swinga, afriških
ritmov in v modernem aranžmaju sodobnega
jazza in improvizacije.
Pevka Ana Čop s svojim jazzovskim kvartetom
otrokom predstavlja zgodbo o čuku, ki temelji
na znani ljudski pesmi.
Predstava je primerna za družinski ogled!

Informacije:
www.hugowolf.si, www.kpm.si /
(02) 62 12 545
Lokacija: Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni
trg 40, Slovenj Gradec

V starih gostilnah in na turističnih kmetijah
Slovenj Gradca vas čaka tradicionalna
koroška košta. Nikar ne izpustite dobrot,
kot so mežerli in kločevi nudlni.

Produkcija: Zavod Novo mesto, Novi trg 5,
Novo mesto
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Glasbeni dogodek

Novo mesto

Modra noč s skupino
Ensemble amici musici
Carinthia
Kulturni center Janeza
Trdine
17. marec 2022
Odkrivajte glasbo slovitega skladatelja Huga
Wolfa! Iz Slovenj Gradca prihaja v Novo mesto
program Modre noči – prireditve, s katero v
rojstnem mestu velikega skladatelja vsako leto
počastijo Wolfovo glasbo.
Prisluhnite ji na koncertu zasedbe Ensemble
amici musici Carinthia. V njej muzicirajo
Maja Kastratovik, klavir, Rok Rupreht, klarinet,
Charlotte Lang, violončelo in Tanja Klančnik,
sopran.

Informacije:
www.kcjt.si / (07) 39 30 395
Lokacija: Kulturni center Janeza Trdine,
Novi trg 5, Novo mesto

V Novem mestu si privoščite kozarec
odličnega cvička, v priznanih gostilnah
pa povprašajte po štrukljih, pripravljenih z
dolenjsko ustvarjalnostjo.

Produkcija: Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Slovenj Gradec
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Likovna razstava

Kostanjevica na Krki

Zbirka Art Stays –
postproduction – 20 let
sodobne umetnosti
Galerija Božidar Jakac
18. marec–15. maj 2022

Mednarodni festival sodobne umetnosti
Art Stays sodi med največje slovenske
multidisciplinarne
dogodke
sodobne
umetnosti. Zbirko Art Stays sestavljajo dela
izbranih sodelujočih umetnikov s celega
sveta, nastala med letoma 2003 in 2021.
Festival vsako leto odpira vrata galerij,
samostanov, obrambnih stolpov, gradov, vabi
na srednjeveške ulice in trge Ptuja, ko mesto
diha skupaj s sodobno umetnostjo.
Leta 2022 bo Art Stays praznoval 20-letnico
svojega delovanja, zato bo na jubilejni
razstavi predstavil izbrana dela, nastala oz.
predstavljena na festivalu. Razstava, ki si jo
lahko ogledate v Kostanjevici na Krki, podaja
tudi kronološki vpogled v bogato zgodovino
festivala, ki je gostil že več kot 1000 umetnikov.
Zbirka zajema dela različnih žanrov, od
prostorskih instalacij, javnih plastik do slikarstva
in fotografije; prav tako je geografsko zelo
raznolika, saj vsebuje dela umetnikov iz Azije,
obeh Amerik in Evrope.

Informacije:
www.galerija-bj.si / (07) 49 88 140
Lokacija: Galerija Božidar Jakac, Grajska
cesta 45, Kostanjevica na Krki

Ob obisku Kostanjevice povprašajte po
lokalni jedi iz kvašenega testa »cop na
lop«. Najbolj tekne ob kozarcu cvička!

Produkcija: KUD Art Stays,
Prešernova ulica 1, Ptuj, www.artstays.si
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Glasbeni nastop

Škofja Loka

Koncert ansambla Il
terzo Suono
Sokolski dom Škofja Loka
21. april 2022
Leta 2005 je bil ustanovljen mednarodni
ansambel, ki izvaja svoj repertoar na baročnih
inštrumentih in na festivalih spremlja
slovite soliste. Sestavljajo ga člani različnih
mednarodnih orkestrov in deluje v zasedbi od
kvarteta do komornega orkestra.
Festivalski ansambel gostuje širom po Evropi
ter s svojimi gostovanji na pomembnih
evropskih festivalih povečuje prepoznavnost
slovenskega kulturnega prostora v mednarodni
javnosti (npr. festival Ravello, festival Emilia
Romagna, Veneto festival, Korkyra festival,
predstavitev Slovenije za Svet Evrope v
Luksemburgu, predstavitev Slovenije v Bruslju
ob Evropskem letu kulturne dediščine).
Ansambel redno nastopa s solisti, kot so: Sergio
Azzolini, Giuliano Carmignola, Christophe
Coin, Mario Brunello ter drugi.

Informacije:
www.sokolskidom.si / (04) 511 23 35
Lokacija: Sokolski dom Škofja Loka,
Mestni trg 17, Škofja Loka

Odkrijte okuse loškega podeželja v
gostilni Kašča. Načrtujte gastronomsko
dopolnitev svojega obiska Škofje Loke
skupaj z nakupom abonmaja.

Produkcija: Tartini Festival, KD Lib-art, Piran
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Glasbeni koncert

Tržič

(Z)Godbe in zgodbe
zmajskih mest
Spomladanski koncert Pihalnega
orkestra Tržič z gosti Godbo na
pihala Slovenske Konjice
Dvorana tržiških olimpijcev
21. maj 2022
V zgodovinskih mestih Tržič in Slovenske
Konjice so še žive legende o zmajih. V Tržič, ki
je po legendi zaradi zmaja nastal iz petelinjega
jajca, prihaja v goste godba iz Slovenskih
Konjic, mesta pod goro, v kateri je nekoč
prebival strašni zmaj.
Začetki tržiškega orkestra segajo v leto 1927,
Godba na pihala Slovenske Konjice pa prav
tako deluje že več kot 90 let. Odlična ljubiteljska
glasbena orkestra sta dobitnika mnogih
nagrad. Glasbeniki bodo z druženjem na
spomladanskem koncertu počastili 95-letnico
tržiškega orkestra. Obljubljajo izjemno
doživetje z zahtevnejšimi skladbami in znanimi
melodijami.
Ob obisku koncerta, kot ga še ni bilo, si poleg
glasbe privoščite še raziskovanje mesta.
Poiščite mestnega zmaja!
Informacije:
www.visit-trzic.com / (04) 59 71 524
Lokacija: Dvorana tržiških olimpijcev, Tržič
Produkcija: Kulturno društvo Pihalni
orkester Tržič

Ob obisku Tržiča lahko poskusite
nekaj izbranih tradicionalnih jedi,
ki jih tržiški gostinci na sodoben način
pripravljajo posebej za vas.
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Likovna razstava

Ptuj

Silvan Omerzu:
Pregledna razstava
Galerija mesta Ptuj
19. maj–2. julij 2022

Pregledna razstava v Galeriji mesta Ptuj bo
prikazala pregled ustvarjalnega dela likovnega
umetnika, gledališkega režiserja in lutkarja
Silvana Omerzuja.
Predstavljen bo skrbno izbran izbor
najrazličnejših del, ki so nastala v preteklih
tridesetih letih, in sicer od risb in slik, senčnih
podob, kinetičnih skulptur, prostorskih instalacij
do scenografije in lutk.
Ustvarjalno pot Silvana Omerzuja zaznamuje
izrazita interdisciplinarnost, saj se kot
ustvarjalec ni nikdar zavezal eni sami umetniški
disciplini ali mediju, marveč je hkrati deloval kot
vizualni umetnik, scenograf, lutkar in gledališki
režiser.

Informacije:
www.visitptuj.eu / (02) 779 60 11
Lokacija: Galerija mesta Ptuj,
Prešernova ulica 29, Ptuj

Obogatite svoj dan v najstarejšem
slovenskem mestu s kulinaričnim
menijem Okusi Ptuja, na katerem lokalne
dobrote dopolnjujejo vrhunska vina
slovite vinorodne dežele.

Produkcija: Galerija Božidar Jakac,
Kostanjevica na Krki
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Etnološka razstava

Idrija

Odlite sledi nekdanje
Auerspergove železarne
z Dvora
Center za upravljanje z
dediščino živega srebra
Idrija
16. junij–1. avgust 2022
Na Dvoru pri Žužemberku je delovala
»Cesarsko-kraljeva priviligirana tovarna za
litoželezno in kovano blago kneza Auersperga«,
ena največjih železolivarn v tem delu AvstroOgrske. Sloves je dosegla s številnimi ulitimi
umetniškimi in drugimi izdelki, ki so se v veliki
meri ohranili.
V Železolivarskem muzeju in galeriji Dvor
hranijo dragoceno zbirko starih originalnih
ulitkov
različnih
predmetov
vsakdanje
rabe, pa tudi pravih umetniških izdelkov iz
nekdanje Aurspergove livarne, ki bo tokrat
prvič predstavljena na gostovanju izven
domače livarne. Nekateri največji izdelki bodo
predstavljeni s fotografijami na panojih.
Zanimivo naključje je, da bo prvo gostovanje
zbirke v Idriji, kjer pred Scopolijevo hišo še
vedno stoji vodnjak, katerega železni del je bil
ulit v nekdanji Aurspergovi železarni in si ga bo
moč ogledati na prvotni lokaciji.

Informacije:
www.cudhg-idrija.si / 031 810 194
Lokacija: Topilnica Hg, Arkova 50, Idrija

Idrija je mesto izjemnih doživetij. Tudi
kulinaričnih! Odkrivajte najboljše okuse,
združene pod znamko Idrija izbrano.
Kupite gastronomsko izkušnjo Idrije že ob
izboru abonmaja!

Produkcija: Železolivarski muzej in galerija
Dvor, Žužemberk
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Glasbeni koncert

Slovenske Konjice

(Z)Godbe in zgodbe
zmajskih mest
Koncert na prostem, Pihalni
orkester Tržič in Godba na pihala
Slovenske Konjice
Stari trg
24. junij 2022
Godba na pihala Slovenske Konjice že več kot
90 let daje svojstven ritem mestu pod Konjiško
goro, v kateri je nekoč prebival strašni zmaj.
Ob dnevu državnosti godba prireja izjemen
koncert, na katerem bo muzicirala skupaj z gosti
iz Tržiča, še enega mesta, zaznamovanega
z zmajskimi legendami. Prizorišče skupnega
koncerta konjiške godbe in Pihalnega orkestra
Tržič je slikovit konjiški Stari trg.
Zgodbe obeh mest in glasba sestavov, ki se
ponašata s številnimi nagradami, bodo petkov
večer spremenile v nepozabno doživetje.
Pričakovanje koncerta si polepšajte še s
potepom po starem mestnem jedru Slovenskih
Konjic. Tu prav skozi mesto teče potok, ki
ga nekateri imenujejo tudi Zmajeva slina ali
Zmajeva kri.

Informacije:
www.slovenskekonjice.si / (03) 759 31 10
Lokacija: Stari trg, Slovenske Konjice
Produkcija: KD Godba na pihala, Slovenske
Konjice

Poleg Minattijeve kave in konjiške penine
odkrijte še Okuse Rogle! Svoj obisk pri
izbranih gostincih rezervirajte že ob
nakupu abonmaja.
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Muzejska razstava

Žužemberk

Prepletanje tisočerih
niti
Železolivarski muzej in
galerija Dvor
14. julij–30. avgust 2022
Čipke kot brezčasne klekljane mojstrovine
govorijo o znanju, potrpežljivosti, natančnosti,
veselju in ljubezni ter o njihovih izdelovalkah –
klekljaricah. Že več kot 300 let v Idriji in okolici
klekljajo in iz roda v rod prenašajo znanje o
čipki.
Idrijska čipka je kot pomemben del
klekljanja čipk v Sloveniji vpisana v Unescov
reprezentativni seznam nesnovne kulturne
dediščine. Najbolj prodorne klekljarice so
se leta 2003 povezale v Društvo klekljaric
idrijske čipke, v katerem oživljajo veščino
izdelovanja čipk v starejših in novejših tehnikah
ter predstavljajo široko uporabnost čipk tako
v preprostih izdelkih kot tudi v domiselnih,
sodobnih in inovativnih oblikah.
Del zbirke dragocenih klekljanih umetnin bo
predstavljenih na razstavi v Železolivarskem
muzeju in galeriji Dvor pri Žužemberku.

Informacije:
zelezolivarna.com / 041 234 744
Lokacija: Železolivarski muzej in galerija
Dvor, Dvor 46, Dvor
V lokalnih gostilnah preverite, kakšni so
žužemberški tradicionalni štruklji!

Produkcija: Društvo klekljaric idrijske čipke,
Idrija
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Glasbeni dogodek

Piran

Solistični koncert Aco
Biščevič, Tomaž Hostnik
in Saška Kolarič
Tartini Festival
30. avgust 2022
Zvenela bo glasba evropskih narodov. Ljudska.
Primarna. Navdih vseh skladateljev. Srčika
narodov. Melodije Evrope od rojstva do smrti.
Od ljubezni do razočaranja. Zveneli bodo
sonce, zemlja, polja, vsa narava, kakršno so si
predstavljali naši predniki. Vse to oblečeno v
priredbe največjih skladateljev.
Glasbenike Saško Kolarič, Tomaža Hostnika
in Aca Bišćevića povezuje ljubezen do
glasbe, petja in poezije. Vsi se na svoj način
ukvarjajo z ljudsko glasbo in besedo. Vsi trije
so študirali na različnih glasbenih univerzah
v Avstriji. Povezuje jih tudi Škofja Loka, kjer
pod znamenito Quaglijevo fresko v kapeli
puštalskega gradu skupno muzicirajo, se
bodrijo in predajajo svoje znanje.

Informacije:
www.tartinifestival.org / 031 419 016
Lokacija: Minoritski samostan sv. Frančiška,
Bolniška 30, Piran

Ob morju okušajte značilne morske
dobrote, ki se družijo s tradicionalno
istrsko kulinariko. Poskusite piranskega
brancina tam, kjer je doma. Raziščite
kulinariko gostoljubne Istre.

Produkcija: Javni zavod 973, zavod za
organizacijo dogodkov in prireditev Škofja
Loka
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O abonmaju

Pravi abonma za vaš
kulturni apetit

UŽIVAJTE V
KULTURI IN
KULINARIKI!

Veliki abonma POLNA ŽLICA KULTURE vam
ponuja kar 20 velikih doživetij. Šest jih je na voljo
brezplačno, vse ostale prireditve si zagotovite z
enim samim nakupom.

Privoščite si kulturne in kulinarične užitke
v izbranih zgodovinskih mestih Slovenije. Kupite
abonma kulturnih doživetij in ga obogatite
z najboljšimi lokalnimi okusi s posebnimi
ugodnostmi. Izbor in nakup opravite na spletu.

Veliki abonma POLNA ŽLICA KULTURE
vključuje obisk vseh prireditev,
predstavljenih v tej publikaciji.
Cena: 140,00 EUR

Mali abonma KROŽNIK DOBREGA vam odpira
možnosti izbire. Glede na vam bližje dostopne
ali ljubše lokacije prireditev izberite KROŽNIK
DOBREGA OD KOROŠKE DO DOLENJSKE ali
KROŽNIK DOBREGA OD ALP DO JADRANA.
Abonma OD KOROŠKE DO DOLENJSKE
vabi na raznotere prireditve v Slovenj
Gradec, na Ptuj, v Slovenske Konjice,
Celje, Šentjur, Brežice, Kostanjevico na
Krki, Metliko, Novo mesto in Žužemberk.
Abonma vključuje vse prireditve v
navedenih mestih, ki so predstavljene v
tej publikaciji!
Cena: 70,00 EUR

Abonma OD ALP DO JADRANA
ponuja kulturna doživetja v Tržiču, na
Jesenicah, v Radovljici, Kranju, Kamniku,
Škofji Loki, Idriji, Kopru in Piranu.
Abonma vključuje vse prireditve v
navedenih mestih, ki so predstavljene v
tej publikaciji!
Cena: 75,00 EUR
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Dodajte gastronomijo.
Z ugodnostmi!

Stara gostilna Krulc
Mostec 47, 8257 Dobova
matevz@krulc.si

Ob nakupu izbranega abonmaja načrtujte tudi
kulinarična doživetja v mestih vaših kulturnih
prireditev. Pri spletnem nakupu dodajte v
košarico meni lokalnih dobrot po ceni 20 EUR
za mali abonma od Koroške do Dolenjske in
mali abonma od Alp do Jadrana. Ob izboru
kulinarične dopolnitve vašega kulturnega
dneva ali večera vam pripada popust na ceno
abonmaja.

Gostilna Kašča
Spodnji trg 1, 4220 Škofja Loka
www.gostilna-kasca.si/

Cene abonmajev ob sočasnem nakupu
vsaj enega kulinaričnega menija:

Gostilna Krištof
Predoslje 22, 4000 Kranj
www.gostilnakristof.si

Veliki abonma POLNA ŽLICA KULTURE

Restavracija in kavarna Brioni
Koroška cesta 10, 4000 Kranj
facebook.com/ BrioniRestavracijaKavarna/
Gostilna Pr' Matičku
Jezerska cesta 41, 4000 Kranj
www.prmaticku.si

Gostilna Repnik
Vrhpolje pri Kamniku 186, Kamnik
www.gostilna-repnik.si

Cena: 125,00 EUR

Bistro Sonet
Prešernova ulica 6, 4000 Kranj
www.bistro-sonet.si

Mali abonma OD ALP DO JADRANA
Cena: 60,00 EUR

Gostišče in prenočišča Bohorč
Ulica Dušana Kvedra 44, 3230 Šentjur
www.gostisce-bohorc.com

Mali abonma OD KOROŠKE DO
DOLENJSKE
Cena: 65,00 EUR

Idrija izbrano, www.visit-idrija.si
Okusi Radol`ce, www.radolca.is

Ob nakupu enega abonmaja lahko po ceni
20 EUR kupite poljubno število kulinaričnih
menijev, ki jih zagotavljajo ponudniki kolektivnih
blagovnih znamk ter gostilne in restavracije:
Reset Brewery
Prečna pot 3, 8250 Brežice
+386 64 252 900 / martina@reset-brewery.
com / reset-brewery.com
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Okusi Ptuja, www.visitptuj.eu
Okusi Rogle, www.rogla-pohorje.si
Dopolnite svoja doživetja kulture po
zgodovinskih mestih Slovenije s srečanji s
prijatelji ob kozarcu odličnosti in ob krožniku
dobrot.
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Spletni nakup
Izbrane
abonmaje
in
kulinarične menije kupite
na spletni strani www.
zgodovinska-mesta.si.
Po
plačilu
prejmete
abonmajsko izkaznico po
pošti na vaš naslov.

Blagajna
Izbrane abonmaje in kulinarične menije
lahko kupite tudi osebno na blagajni: Zavod
Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto.
Informacije na tel: (07) 39 30 395
ali e-pošti: kultura@novomesto.si.

Več informacij
041 762 741
info@zgodovinska-mesta.si
www.zgodovinska –mesta.si

Izdal: Združenje zgodovinskih mest Slovenije;
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka v sodelovanju s
članicami in kulturnimi zavodi iz mest članic
Za Združenje: Mateja Hafner Dolenc,
generalni tajnik
Lektoriranje: Mateja Feltrin Novljan in
Jožica Jožef Beg
Oblikovanje: TIPO, Tina Potočnik s. p.
Avtorji in lastniki fotografij in likovnih del:
Noriko Obara, Peter Ivačič, Nada Žgank, Željko
Stevanić, Nika Hölcl Praper, #fotobeležNica, Nik
Bertoncelj in občine članice Združenja

Zaradi zdravstvenih razmer in s tem povezanih omejitev NIJZ za zaustavitev širjenja virusa
covid-19, si organizatorji pridržujemo pravico do
spremembe programa, dneva in ure izvedbe ali
sedežnega reda abonentov.

Datum: maj 2021
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Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Mestni trg 15, Škofja Loka
Telefon: +386 4 51 32 433
E-pošta: info@zgodovinska-mesta.si

Slovenia.Historic.Towns
slovenia_historic_towns
Slovenia Historic Towns
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