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jesenski

UTRIP KRANJA
VINSKA POT V ROVIH POD
STARIM KRANJEM

120 LET PLANINSKEGA
DRUŠTVA KRANJ
Planinsko društvo Kranj je s preko tisoč dvesto člani eno največjih planinskih društev v Sloveniji. Povezuje velik del ljubiteljev gora na območju Kranja in okolice ter ima častitljivo, 120-letno tradicijo. Dejavnosti društva
so dobro organizirane v okviru različnih odsekov: Alpinističnega odseka,
Mladinskega odseka, Odseka markacistov, Turno-kolesarskega odseka in
Vodniškega odseka.
Za svoje člane organiziramo vsakole- ležnost, ki jo še danes izkazujejo slepi,
tna kvalitetna izobraževanja. PD Kranj ker smo jim ta pohod omogočili. 27. notesno sodeluje tudi z Društvom gorske vembra bo v Stolpu Škrlovec pogovor z
reševalne službe Kranj, ter s sosednjimi udeleženci pohoda, ki bodo z nami delili
planinskimi društvi in ostalimi sorodni- to svojo izkušnjo.
mi organizacijami. Poleg sedeža društva,
Bežkove vile v Kranju, društvo skrbi za
tri planinske postojanke: Planinski dom
na Kališču, Kranjsko kočo na Ledinah in
Planinski dom na Gospincu – Rozko. Začetki segajo v leto 1899, ko je bila ustanovljena Kranjska podružnica Slovenskega
planinskega društva. Leta 1946 se je podružnica preoblikovala v PD Kranj in se
včlanila v Planinsko zvezo Slovenije.
22. novembra v Prešernovem gledališču
Kranj pripravljamo osrednjo kulturno
prireditev ob obletnici društva, na katero ste lepo vabljeni. Za tem se pričnejo
že tradicionalni Plezalni dnevi Kranja,
ter okrogla miza o prihodnosti kranjskega planinstva, ki bo 12. decembra v
Mestni knjižnici Kranj.
Sicer pa planinstvo postaja zelo priljubljena oblika športa za vse starostne skuOb letošnji 120-letnici društva smo 12. pine, s katero pravzaprav lahko ohranjajulija, ki je uradni datum ustanovitve, mo tudi našo kulturo, prostovoljstvo in
pred Bežkovo vilo izobesili zastave in narodno zavest. Zato je največja želja PD
dva panoja, ter v Mestni knjižnici Kranj Kranj zagotovo obnova dotrajane Bežkopostavili razstavo z naslovom Od Pre- ve vile in spodbuda čim večjega števila
šernove koče do Everesta za prihodnost ljudi k ohranjanju narave. Za konec vse
kranjskega planinstva. Sledil je nočni po- ljubitelje gora vabimo, da na sedežu druhod na Jamnik ob polni luni, ki smo ga štva ali v TIC-u Kranj prevzamejo karorganizirali v sodelovanju z Zavodom za tonček, na njem do konca koledarskega
turizem in kulturo Kranj, ter organizirali leta zberejo odtise žigov, ki se nahajajo v
pohod na Kališče, ker planinska koča na treh naših postojankah in na sedežu druKališču letos praznuje svojo 60. obletni- štva, ter tam tudi prevzamejo praktično
co. Konec avgusta je na Ledinah potekal nagrado. Vsem planincem želim varen
7. alpinistični tabor Nejca Zaplotnika. korak v gorah ob premišljeni izbiri plaSredi septembra smo organizirali pohod ninskih poti.
s slepimi na Triglav. Tovrstna izkušnja Primož Černilec, načelnik Mladinskega odseka
je res enkratna v življenju. Ni besed, ki
PD Kranj in glavni organizator dogodkov v
bi jo opisale in težko se predstavi hvaluči praznovanja 120-letnice društva

Ena najbolj prepoznavnih vinskih prireditev v labirintu kranjskih rovov že
dvanajsto leto zapored vabi obiskovalce od blizu in daleč. Prireditev vsako
leto nadgrajujemo, tako bo letošnja ponudila večje število razstavljavcev,
tematske dneve ter druge novosti.
Obiskovalci bodo lahko degustirali žlahtno
kapljico vseh vinorodnih območij Slovenije ter okušali kulinarične izdelke v dveh
koncih tedna klasične Vinske poti – 15. in
16. ter 22. in 23. novembra.
Vinska pot se bo zaključila sladko, saj bo
v nedeljo, 24. novembra, v rovih prvič
potekal tudi Sladki dan, na katerem bodo
obiskovalci degustirali tradicionalne ter
sodobnejše sladice in izbrana sladka vina.
Sladka vina so po večini zelo kvalitetna
in zelo cenjena. Poseben način obiranja
grozdja in obdobje trgatve je tisto, kar daje
tem vinom velikokrat posebno kakovost.
Na voljo bo tako izbor vin pozne trgatve,
jagodni izbor, ledeno vino in suhi jagodni
izbor. Nedeljska degustacija bo mogoča s
kuponi, ki jih bodo obiskovalci prejeli ob
vstopu, na vmesnih lokacijah pa jih bo mogoče tudi še dokupiti. Mlajši od 18 let bodo
vstopnice in kupone lahko kupili ob vhodu
v rove, vendar le za degustacijo sladic.
Bogato ponudbo in utrip Vinske poti
bomo letos razširili tudi v mestno jedro,
kjer vas obe soboti, 16. in 23. novembra,
vabimo na kosilo na Kransko kuhno, ki jo
bodo tokrat v Martinovem vzdušju dopolnili vinarji.
V sodelovanju z MOK letos prvič organiziramo tudi Dobrodelni večer vrhunskih vin
v Avli Mestne občine Kranj v četrtek, 21.

novembra. Na dogodku bomo izbrali tudi
županovo vino. Prireditev bo imela tudi
dobrodelno noto, zato vas vabimo v čim
večjem številu.
Ob obisku Kranja in dogodka Vinska pot
obiskovalce lepo vabimo tudi v kavarne in
lokale mestnega jedra Kranja, kjer lahko
nadaljujete prijetno druženje.
Več o poteku Vinske poti, parkirnih mestih za obiskovalce, prevozih taksi službe
in nakupu vstopnic najdete na spletni strani www.visitkranj.si ter FB@VisitKranj.
Srečko Štagar, vodja prireditve

Martinova varuška
Če potrebujete varstvo za svoje otroke, ko
se boste sprehajali na 12. Vinski poti, jih
lahko pustite v čudovitem okolju srednjeveškega stolpa in v objemu najboljših varušk – Motovilčic, ki bodo poskrbele, da
se boste z veseljem še kdaj vrnili. Otroci
bodo ustvarjali na delavnicah, se igrali na
svežem zraku in si pripravili kaj dobrega za
pod zob. Varstvo je treba naročiti vnaprej.
Prijave na: info@pungert.si, 040 591 214
ali ZS @PungertStolp.
Petek, 15. 11. 2019, od 14.00 do 18.00
Sobota, 16. 11. 2019, od 13. 00 do 20.00
Petek, 22. 11. 2019, od 14.00 do 18.00
Sobota, 23. 11. 2019, od 13.00 do 20.00

Sledite nam na
@visitkranj
in ne pozabite svojih
fotografij, ki ste jih
posneli v Kranju in
njegovi okolici označiti z

Foto: Nejc Košir

instagram

Foto: Mirjana Praštalo

www.visitkranj.si

Foto: Slavko Štern

značko #visitkranj!
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KAM V MESECU NOVEMBRU?
SOBOTA, 2. november 2019

Salsa in bachata plesni večer
Sobotna matineja: Muca Copatarica, 		 21.00
Panorama Stara pošta
Gledališče
Labirint
10.00 Sobotna matineja: Pekarna Mišmaš, 		
Prešernovo
gledališče
Mini teater, Prešernovo gledališče
PETEK, 15. november 2019
11.00
Brezplačno vodenje: Kanjon reke 		 18.30 Martinov večer na Brdu pri Kranju
15.00 Vinska pot, Rovi pod starim Kranjem
Brdo pri Kranju
Kokre, Kranjska hiša
Tradicionalni martinov kulinarični dogodek s pridi- 15.00 Martinova varuška (obvezna 		
21.00
Koncert: Pop Design
predhodna prijava info@pungert.si, 		
hom visoke kulinarike.
KluBar gastropub
prostovoljni prispevki), Stolp Pungert
17.30
Predstava: Mojca Pokrajculja, 		
PONEDELJEK, 4. november 2019
Kaličopkovo gledališče
18.00 Delavnica: ,,VAJE zadihaj''
OKC Krice Krace
Medgeneracijski center
18.00 Pravljice z besedo in glasbo: Amerika
TOREK, 5. november 2019
Mestna knjižnica Kranj
09.00 Delavnica: Movement Medicine
18.00 Družabni večer - tombola
Medgeneracijski center
Medgeneracijski center
20.00 Slovenec in pol – dvoglava triglavska 		
14.00 Zimska izmenjevalnica oblačil
18.30 Noč v stolpu, Stolp Pungert
komedija (P. Jerkovič, A. Novak)
Trainstation SubArt
20.00 Martinovanje na Pungertu 2019
Klub Bazen
17.00
Razstava: Svetlopisani dnevi - 		 20.00 Koncert: Mick Harvey + JP Shilo 		
Pungert
festival fotografije
22.00 Koncert: Raggastation
with very special guests:
Staro mestno jedro
Trainstation SubArt
Steve Shelley and Glenn Lewis
Stolp Škrlovec
SOBOTA, 16. november 2019
21.00
Koncert: Tinkara Kovač & Avtomobili
9.00
Kranjska čebela '19
KluBar gastropub
Pokriti olimpijski bazen Kranj
PONEDELJEK, 11. november 2019 10.00 Sobotna matineja: Kam barčica, kam 		
deščica, Brina Vogelnik
17.00
Martinovanje za otroke
Prešernovo gledališče
Stolp Pungert
Ustvarjalnica - Obeski za ključe iz 		 10.00 Kranska kuhna, Glavni trg
115 fotografinj in fotografov iz Kranja in Evrope - 17.30
starega jeansa
20 premiernih fotografskih serij - 14 prizorišč - 8
13.00 Vinska pot, Rovi pod starim Kranjem
Medgeneracijski center
debat, sprehodov, izzivov, delavnic. Po več kot
13.00 Martinova varuška (obvezna 		
stoletju in pol od Puharjevega izuma fotografije na 18.00 Delavnica: i.Vitalis vadba
predhodna prijava info@pungert.si, 		
steklo se fotografija na glavna vrata vrača v Kranj.
Medgeneracijski center
prostovoljni prispevki), Stolp Pungert
17.30
Pravljična joga
17.00
Večer ob krušni peči
TOREK, 12. november 2019
Mestna knjižnica Kranj
Kulturni dom Kokrica
18.00 Predavanje: Reševanje problemov 		 16.00 Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj
kot hobi, Medgeneracijski center
18.00
Muzejski večer Spomini Kranjčanov 		
19.00 Predavanje: Mačja zabava
ob 100 letnici rojstva režiserja
Mestna knjižnica Kranj
Franceta Štiglica, Ullrichova hiša
SREDA, 6. november 2019
18.00 Predavanje: Psih… kaj?
Mestna knjižnica Kranj
12.30 Delavnica: Ideje evropskega 		
humanizma
18.00 Delavnica: Vpogledi v skrivno naravo 		
Kulturna prireditev je prikaz kmečkih opravil, ki so
Mestna knjižnica Kranj
človeka, 2. del.
jih včasih opravljali v zimskem času ob krušni peči.
Medgeneracijski center
17.30
Pravljica na obisku
20.00 Koncert: Plc Fest (10 let)
Krajevna knjižnica Stražišče,
18.00 Delavnica: Zdravilne meditacije
Trainstation SubArt
Šmartinski dom
Medgeneracijski center
18.00 Delavnica: SOS Slam
20.00 France Štiglic: Tistega lepega dne 		
Layerjeva hiša
(1962, 35mm, čb, 83')
Prešernovo gledališče
18.00 Odprtje razstave Roka Štirna: 		
Živalsko kraljestvo
Galerija Kranjske hiše
19.00 Predavanje: Prostovoljstvo v Etiopiji
Mestna knjižnica Kranj
Plc Fest je dogodek, na katerem se predstavijo
ČETRTEK, 7. november 2019
domači ustvarjalci iz betonskega brloga, ki mu
17.00
Delavnica: Pretekla življenja in njihov
pravijo Plc. Letos bo še posebej pestro: najprej
vpliv na sedanjost
kratki dokumentarec o Placu, ki ga je posnel Filip
Slavnostna premiera restavrirane in digitalizira- Košnik, nato nastopi odličnih bendov, do konca
Medgeneracijski center
ne različice filma ob 100. obletnici režiserjevega pa vas bosta popeljala techno DJ-a Douchean in
18.00 Odprtje fotografske razstave 		 rojstva.
Ofnana_pesa.
Pokrajina 2019, Mestna hiša
20.00 Martinovanje na Pungertu 2019
SREDA, 13. november 2019
19.00 Literarno ozvezdje: Feliks Plohl
Pungert
Mestna knjižnica Kranj
17.00, Beremo s Tačkami
21.00
Koncert: DMP – Društvo Mrtvih 		
17.30
Mestna knjižnica Kranj
19.15
Skupinski pogovori in svetovanja
Pesnikov in John F. Doe
Medgeneracijski center
17.00
Šiviljska delavnica
KluBar gastropub
Medgeneracijski center
20.00 POP kviz, Cafe galerija Pungert
17.30
Pravljica na obisku
PONEDELJEK, 18. november 2019
PETEK, 8. november 2019
Krajevna knjižnica Stražišče,
18.00
Predavanje: Naravne rešitve za 		
17.00
Družabni večer - tarok
Šmartinski dom
imunski sistem
Medgeneracijski center
19.00 Novinarjev kalejdoskop: Edvard Žitnik
Mestna knjižnica Kranj
17.30
Petje ljudskih pesmi
Mestna knjižnica Kranj
Medgeneracijski center
TOREK, 19. november 2019
17.30
Predstava: Nekoč je bila, Lutkovno 		 ČETRTEK, 14. november 2019
17.30
Pravljična joga
10.00 Zgodovinski dan: Vloga dr. Janeza 		
gledališče Tri, OKC Krice Krace
Mestna knjižnica Kranj
Bleiweisa v zgodovini Slovencev
17.30
Predavanje: Klasična in energetska 		
18.00 Delavnica kvačkanja
Ullrichova hiša
medicina z roko v roki
Trainstation SubArt
17.00
Filmski večer Ne joči, Peter
Medgeneracijski center
18.00 Odprtje razstave: Od pisem do 		
Mestna knjižnica Kranj
21.00
Koncert: Blackoutt, Amber Lilies, Seul
Facebooka, Mestna knjižnica Kranj
18.00 Maketarske delavnice
Ocean, Trainstation SubArt
19.00 Predavanje: Kranjec, ladja se potaplja
Medgeneracijski center
Mestna knjižnica Kranj
SOBOTA, 9. november 2019
18.00 Odprtje razstave Vloga dr. Janeza 		 20.00 Filmsko gledališče: O ljudeh in vaseh
8.00
Bolšji sejem, Glavni trg
Bleiweisa pri oblikovanju
Stolp Škrlovec
družbeno-političnega prostora
10.00 Delavnica: Rokovanje z dojenčkom in 		
Prešernova hiša
prva pomoč, Mestna knjižnica Kranj
10.00

SREDA, 20. november 2019

20.00

Martinovanje na Pungertu 2019
Pungert
Koncert: Katalena
Trainstation SubArt
Koncert: Neisha, Klub Bazen

Razglej se in zadeni … ali srečelov z 		
21.00
razgledom, Mestna knjižnica Kranj
10.00 Tehnična prva pomoč - računalništvo 		
in telefonija, Medgeneracijski center 21.00
12.30 Delavnica: Čemu humanistika danes
Mestna knjižnica Kranj
17.00, Beremo s Tačkami
17.30
Mestna knjižnica Kranj
17.30
Pravljica na obisku
Krajevna knjižnica Stražišče,
Šmartinski dom
Energičen, zabaven in predvsem muzikaličen
ČETRTEK, 21. november 2019
večer na odru Bazena, ki ga ne smete zamuditi!
09.00 Delavnica: Movement Medicine
21.00
Koncert: Rambo Amadeus
Medgeneracijski center
KluBar gastropub
17.00
Dobrodelni večer vrhunskih vin
Avla Mestne občine Kranj
NEDELJA, 24. November 2019
17.00
Kaj je ideja?
13.00 Vinska pot - Sladki dan
Mestna knjižnica Kranj
Rovi pod starim Kranjem
17.00
Predavanje: Čemu filozofija danes
PONEDELJEK, 25. november 2019
Mestna knjižnica Kranj
16.00 Delavnica: E-točka
18.00 Pogovor o Prešernu in Bleiweisu
Mestna knjižnica Kranj
Prešernova hiša
17.00
Izdelovanje adventnih venčkov in 		
19.00 Znanost na cesti: Novejše iz 		
novoletne dekoracije
nevroznanosti spomina: stres,
Kulturni dom Kokrica
ustvarjanje in brisanje spominov
17.30
Ustvarjalnica - Unikatni adventni 		
Mestna knjižnica Kranj
venčki, Medgeneracijski center
PETEK, 22. november 2019
18.00 Joga nidra, Medgeneracijski center
10.00 Delavnica: E-točka
TOREK, 26. november 2019
Krajevna knjižnica Stražišče,
16.00 Delavnica: Krasilnica
Šmartinski dom
Mestna knjižnica Kranj
15.00 Vinska pot, Rovi pod starim Kranjem
O dveh kozah, Mestna knjižnica Kranj
15.00 Martinova varuška (obvezna 		 17.00
Šahovske simultanke z mojstri in 		
predhodna prijava info@pungert.si, 		 17.00
prvaki, Mestna knjižnica Kranj
prostovoljni prispevki), Stolp Pungert
18.00 Delavnica: Zdravilne meditacije
16.00 Delavnica: Živa knjižnica
Medgeneracijski center
Mestna knjižnica Kranj
17.00
Delavnica: Doktrina ruskega 		 SREDA, 27. november 2019
znanstvenika dr. Grigorija Grabovoja
17.30
Pravljica na obisku, Krajevna 		
Medgeneracijski center
knjižnica Stražišče, Šmartinski dom
17.00
Družabni večer - tarok
19.00
#Zobotrebec! Mož, ki je hotel prijeti 		
Medgeneracijski center
sonce, Mestna knjižnica Kranj
17.30
Predstava: Zrcalce, Lutkovno 		
gledališče Nebo, OKC Krice Krace
ČETRTEK, 28. november 2019
17.30
Delavnica: Petje ljudskih pesmi
18.00 Odprtje razstave: Vzemi si čas!
Medgeneracijski center
Mestna hiša
18.00 Razstava: STRIPI!, OKC Krice Krace 18.00 Maketarske delavnice
Medgeneracijski center
18.30 Noč v stolpu, Stolp Pungert
19.00 Funky Sešn, Trainstation SubArt
20.00 Martinovanje na Pungertu 2019
Pungert
20.00 Koncert: Defunkt (ZDA)
Trainstation SubArt
08.00

PETEK, 29. november 2019
16.00
17.30

SOBOTA, 23. november 2019

Plezalni dnevi Kranja
Športna dvorana Zlato polje
Predstava: O lisički zviti tički in 		
drugih zverinicah, Nika Solce
OKC Krice Krace

Sobotna matineja: Lunožer, Bimbo 		 SOBOTA, 30. november 2019
teater, Prešernovo gledališče
9.00
Plezalni dnevi Kranja
10.00 Kranska kuhna, Glavni trg
Športna dvorana Zlato polje
13.00 Vinska pot, Rovi pod starim Kranjem 10.00 Sobotna matineja: To ni pika, 		
13.00 Martinova varuška (obvezna 		
Lutkovno gledališče Fru Fru
predhodna prijava info@pungert.si, 		
Prešernovo gledališče
prostovoljni prispevki), Stolp Pungert 21.00
Koncert: Smetnaki
17.00
Kulturni dogodek: KOLO sučemo že 		
Trainstation SubArt
70 let, Prešernovo gledališče
19.30 Koncert: KOLO sučemo že 70 let
Prešernovo gledališče
Koncert ob 70. obletnici Folklorne skupine Sava
Kranj.
10.00

Smetnaki so mlada zasedba iz Kranja in okolice
Tržiča, ki je nastala pod vplivom skaja, punka in
funka.
20.00

Predstava: Tina Kozin, Saška Rakef in
Bojana Šaljić Podešva - IDEN
Stolp Škrlovec
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Kranj, november 2019

VSAKO SREDO

VSAK DAN

07:30

Uganka meseca
Mestna knjižnica Kranj
Ezopov zbadljivi kviz
Mestna knjižnica Kranj
»1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
Več na visitkranj.si, solazdravja.com

09.00
10.45
15.30
16.45
17.00
17.00
17.00
17.15

Joga za starejše
Medgeneracijski center
Slovenija, moja nova država
Medgeneracijski center
Orientalski plesi z Iris
Medgeneracijski center
Metoda Feldenkras - učenje skozi gib
Medgeneracijski center
Tri ptičice - velika šola malih 		
glasbenikov, Stolp Pungert
Stolpova igralnica, Stolp Pungert
Krančkova igralnica - družini prijazna
svetovalnica, Stolp Pungert
Delavnica: Lego ustvarjalnica
Mestna knjižnica Kranj
Tri ptičice - velika šola malih 		
glasbenikov (razen 28.10.)
Stolp Pungert

VSAK TOREK
10.00
16.00
16.30
17.00
17.00
17.00
18.00

Vozičkanje, Stolp Pungert
Jezikam slovensko
Medgeneracijski center
Kanjončica, Stolp Pungert
Razumem, znam slovensko
Medgeneracijski center
Miselne in družabne igre
Mestna knjižnica Kranj
Šivalnica, Stolp Pungert
Igra go, Mestna knjižnica Kranj

17.00
17.15
17.30

VSAK PONEDELJEK
09.00

09.00

Razgibajmo možgane s Scrabblom
Mestna knjižnica Kranj
Stolpova igralnica
Stolp Pungert
Tri ptičice - velika šola malih 		
glasbenikov, Stolp Pungert
Pravljična sredica
Mestna knjižnica Kranj

VSAK ČETRTEK
16.00
16.45
17.00
17.00
17.00
18.30

Četrtki ob vodnjaku: ekološka tržnica,
glasbeni program, Glavni trg
Tri ptičice - velika šola malih 		
glasbenikov, Stolp Pungert
Stolpova igralnica, Stolp Pungert
Godalkanje z Bojanom Cvetrežnikom
Stolp Pungert
Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj
OM Chanting, Medgeneracijski center

VSAK PETEK
10.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Delavnica: Igralne urice
Mestna knjižnica Kranj
Krančkova poplesovalnica
Stolp Pungert
Tehnološka izba, Stolp Pungert
Stolpova igralnica, Stolp Pungert
Delavnica: Zabavna urica z Modrim 		
psom, Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SOBOTO
08.00
10.00
11.00
17.00

Sobotni sejem, Glavni trg
Stolpova igralnica, Stolp Pungert
Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
Stolpove pripovedovalnice
Stolp Pungert
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NE ZAMUDITE!
Noč čarovnic

Vinska pot

Prijazne čarovnice bodo otrokom v Rovih pod starim Kranjem pričarale pravljični svet, v katerem bodo čarali, se
spopadli s čarovniškimi podvigi in premagali strah pred
temačnimi rovi. Precej strašnejšo podobo pa bodo rovi
dobili 31. oktobra, ko bodo vanje vstopili odrasli. Preden
pa se vam dodobra zatresejo hlače, ste vabljeni na Čarovniški piknik, kjer se boste lahko prepustili spretnim
maskerjem, ki vas bodo spremenili v strah vzbujajoče
bitje. Otroci bodo izrezovali čarovniške buče, ki naj jih
prinesejo s seboj. Škrat Kranček bo nagradil tri najlepše
buče. Na voljo bo tudi kulinarična ponudba s čarovniškimi
palačinkami, kostanjem, klobasami, pivom in čarovniškimi napoji. Za prijetno glasbeno vzdušje pa bosta poskrbeli
čarovnici akustičnega dua Happy Vibe.

Obvezna postojanka vseh ljubiteljev dobrega vina in kulinarike so v novembru zagotovo Rovi pod starim Kranjem. Na
najbolj nenavadno lokacijo za degustacijo vina se namreč
vrača Vinska pot, ki je že 12. po vrsti. Ponudbo odličnih
vin iz vseh slovenskih vinorodnih območij bodo dopolnili
siri, krušni izdelki in mesnine. Vinorodno in kulinarično
Slovenijo boste lahko okušali na več kot petdesetih degustacijskih točkah.
Letošnja novost bo Sladki dan, ki vas vabi v nedeljo, 24.
novembra, s ponudbo sladkih vin in sladic. V četrtek, 21.
novembra, bo v Avli MOK potekal večer vrhunskih vin.
Dogodek bo imel dobrodelno noto, zato vas vabimo v čim
večjem številu.  

Vstopnice za Vinsko pot so na voljo v Kranjski hiši, na vseh
Noč čarovnic za otroke
Eventimovih prodajnih mestih in bencinskih servisih Peod 25. do 30. 10. 2019 ob 16., 17. in 18. uri, Rovi pod trol. Svetujemo vam, da si svojo vstopnico zagotovite čim
starim Kranjem. Vstopnina: 6 EUR otroci, 10 EUR odrasli prej.
Noč čarovnic za odrasle
15., 16., 22., 23., 24. november,
31. 10. 2019 od 18. do 22. ure, Rovi pod starim Kranjem, Rovi pod starim Kranjem
Vstopnina: 11 EUR. Obisk mlajšim od 14 let ni dovoljen.
21. november, Avla Mestne občine Kranj
Čarovniški piknik
Kranjska kuhna - 16., 23., november, Glavni trg
31. 10. 2019 od 14. do 18. ure, Glavni trg
Za maskiranje so obvezne predhodne prijave na:
www.visitkranj.si.

8. Mednarodni
festival likovnih
umetnosti
Če vam še ni uspelo, imate do 3. novembra še čas, da
si v kranjskih galerijah ogledate dela mednarodnih in
domačih umetnikov. Slikarji, fotografi, oblikovalci, arhitekti, striparji in video umetniki so letos ustvarjali na
temo ČRNO IN BELO – aktualnost večnega nasprotja. V
galerijah mestnega jedra, ki veljajo za osrednje prizorišče
festivala, se predstavlja 70 umetnikov iz mednarodnega
prostora. Med njimi Janez Bernik, Dali, Picasso, Vasarely,
Rauschenberg, Dado in mnogi drugi vrhunski ustvarjalci.
Dela 126 umetnikov iz 25 držav si lahko ogledate še na
dveh javnih vodstvih, 25. 10 ob 10.30 in 30. 10. ob 16.
uri. Obakrat je zbirno mesto na Glavnem trgu ob vodnjaku.

do 3. 11. 2019, različne lokacije v mestnem jedru

Gorenjski muzej
V Gorenjskem muzeju vljudno vabijo na odprtje razstave
VZEMI SI ČAS v četrtek, 28. novembra 2019, ob 18. uri v
Mestni hiši, Glavni trg 4.
Na razstavi bodo predstavljene številne ure, ki jih hranijo
v Gorenjskem muzeju, razstavna zgodba pa nas bo vodila
skozi zgodovinski čas in prostor. Kako so ljudje nekoč
dojemali čas? Sprva so čas doživljali skozi spremembe v
naravi, danes nam ga merijo ure. Ura kot predmet je eden
najstarejših izumov.
Naj vas ure iz zbirk Gorenjskega muzeja popeljejo v preteklost, ko je bil urar še cenjen in uporaben obrtnik, v čase,
ko ura ni bila le dekorativni element, ampak statusni simbol. Danes še nosite zapestno uro, ali raje času sledite na
mobilnem telefonu?
Hvala, ker si boste VZELI ČAS za obisk razstave!

Plezalni dnevi
Kranja
Zadnji konec tedna v novembru je že tradicionalno rezerviran za Plezalne dneve Kranja, eno izmed največjih
športnoplezalnih prireditev v Sloveniji, ki se je v preteklem
desetletju že močno uveljavila in postala stalnica na koledarju državnega prvenstva v športnem plezanju v Sloveniji.
14. Plezalni dnevi Kranja bodo letos del dogodkov, ki
obeležujejo 120 let delovanja Planinskega društva Kranj.
Tekmovalni del Plezalnih dnevov Kranja se bo začel v petek, 29. 11. 2019, v Športni dvorani Zlato polje. Odvijale se
bodo tekme za vse starostne kategorije v težavnostnem
in balvanskem plezanju. V nedeljo, 1. 12. 2019, bomo
dogodek zaključili z velikim finalom članske kategorije
v disciplini balvanov. Tekmovalni del bo dopolnil zanimiv
spremljevalni program: od vodenih vadb do razstave eksotičnih živali in aktivnosti za najmlajše (otroški kotiček).
Vstop je prost.
Spodbuda gledalcev plezalcem da moč in potrebno energijo v ključnih trenutkih, zato pridite in glasno podpirajte
naše plezalce, ki sodijo v sam vrh državnega plezanja.

Več na www.pdk.aokranj.com in FB, IG: plezalnidnevikranja
29. 11. do 1. 12. 2019, Športna dvorana Zlato polje

Mick Harvey
in JP Shilo
V Kranj prihaja Mick Harvey, najbolj poznan kot ustanovni
član Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party ter
po sodelovanju s PJ Harvey. Tokrat bo združil moči z JP
Shilom in bandom, ki ga med drugim sestavljata Glenn
Lewis z basom in Steve Shelley z bobni. JP Shilo bo
predstavil svoj novi album Invisible you, ki je izšel letos
oktobra, medtem ko bo Harvey med drugim predstavil selekcijo pesmi iz njegovega zadnjega albuma The Fall and
Rise of Edgar Bourchier and the Horrors of War.
9. 11. 2019, ob 20. uri, Stolp Škrlovec
vstopnina: 12 EUR/predprodaja,
15 EUR na dan dogodka

Foto: Stenska »Jakčeva« ura, Schwarzwald, ok. 1870

Martinovanje za otroke
Martinovanje za otroke je eden od tistih praznikov, ki v temne in
hladne jesenske večere otrokom prinese čarobnost in toplino. S
prižiganjem lučk simbolno predstavlja zazrtje v lasten notranji
svet, kjer gori upanje za prihodnje dni.
Temu namenu smo posvetili popoldanske ustvarjalne delavnice
v stolpu Pungert, kjer lahko izdelujete laternice, ki jih potrebujete
za praznovanje. Delavnice med tednom potekajo vsak popoldan

Noč v stolpu
Na dva pravljična Martinova večera bo v srednjeveškem Stolpu
Pungert možno prenočiti. V stolpu bo dišalo po cimetu in piškotih,
otroci pa se bodo udobno namestili v naša dva paviljona in uživali
v pravljičnem programu. Ko bo čas, bomo očke zaprli in tam tudi
prespali.
Noč v Stolpu je primerna za otroke od četrtega leta starosti dalje.
Varujejo jih Motovilčice iz Stolpa Pungert. Vsakega od večerov
lahko obišče največ 20 otrok.

Stalne razstave, stalne dogodke in
dnevna otroška dogajanja spremljajte na
www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov

od 17. ure do 18.30,  v soboto pa dopoldne od 10. do 12. ure vse
od 9. 11. 2019.
Martinovanje za otroke se začne v ponedeljek, 11. 11. 2019, ob
17. uri pred Stolpom Pungert. Od tam se bomo s prižganimi laternicami sprehodili skozi mesto do kanjona, popevajoč pesmice.
Zaključek praznovanja bo v Stolpu Škrlovec, kjer si boste ogledali
predstavo Deklica s svetilko. 11. 11. 2019, od 17.00 do 18.30

S seboj prinesite spalne vreče, podloge za spanje ter zobno
ščetko. Ker je v Stolpu Pungert prostora malo, vas vabimo, da se
na dogodek prijavite na 040 591 214, na ZS @PungertStolp na
facebooku ali po e-pošti: info@pungert.si.
15. 11. 2019, od 18.30–16. 11., do 10.00
22. 11. 2019, od 18.30–23. 11., do 10.00
Cena: 10 EUR/otroka/nočitev z večerjo in zajtrkom

PROGRAM ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

Katalena
Katalena se lahko pohvali s tem, da je nastopila tako
rekoč v vsakem klubu, koncertni dvorani ali na festivalskem odru v državi. Poneslo jih je tudi v tujino, nastopali
so v ZDA, Izraelu in po celi Evropi. A Katalena ne počiva
na lovorikah. S polno paro ustvarjajo naprej, lani aprila
je izšel sedmi album Človek ni zver/Man Is Not a Beast.
Skupina navdih črpa iz zapuščine slovenskih ljudskih
pesmi, ki jo prilagaja in izvaja v skladu s svojo lastno
estetiko ter preferencami. Glasbeno dediščino skuša
poživiti z lastno svežo energijo, hkrati pa zavreči njene
ideološke konotacije in omogočiti, da prevladajo njena
igrivost ter nalezljivi ritmi.
23. 11. 2019, ob 21. uri, Trainstation SubArt
Vstopnice so v predprodaji na www.subart.si.
Organizatorji si pridružujejo pravico do
spremembe programa. Organizatorje prosimo,
da informacije o decembrskih dogodkih oddate
do 15. novembra na www.visitkranj.com ali pa
se obrnite na koordinatorko kulturnih dogodkov
pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

www.visitkranj.si
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Za nami je strokovna ekskurzija v Bale
Zavod za turizem in kulturo Kranj je že tretje leto zapored organiziral strokovno ekskurzijo za vse poslovne subjekte Mestne občine Kranj, ki delujejo na
področju turizma, gostinstva, trgovine in obrtništva v starem mestnem jedru.
Tokrat smo se odpravili na ogled dobrih
praks v srednjeveško mesto Bale v Istri, ki
sodi v sam vrh hrvaškega turizma. Strokovna ekskurzija je eno izmed orodij, s katerimi
ZTKK razvija turistično destinacijo. Namen
strokovne ekskurzije je bil spoznati delovanje
razpršenega hotela, ki je bil eden izmed šestih
strateških ciljev, ki so si jih v občini zastavili
pred leti. Prevozili smo del kolesarskih poti,
ki povezujejo mesto s kampoma ob morju.
Peljali smo se mimo obmorskih trdnjav, ki
jih bodo v prihodnosti virtualno nadgradili,
ter si ogledali stancijo Meneghetti, ki ponuja
butične nastanitve in kulinarična doživetja.
Mesto nas je očaralo s svojo obnovljeno podobo, sodobno vizijo, podaljšano turistično
sezono, ki jo dopolnjujejo kulturne kolonije,

festivali, umetniške delavnice in drugi dogodki. Očaralo nas je skupno sodelovanje
vseh prebivalcev mesta in njihovih podpornikov ter plan, kako mesto narediti prijazno in
po meri vseh, k v njem živijo. Polni doživetij
in idej smo se vrnili v svoje mesto ter kovali
načrte, kako bomo že uveljavljene dobre prakse prenesli v Kranj.

Za nami je Festival piva in klobase v Rovih pod starim Kranjem. Festivala, ki je
bil letošnje leto organiziran prvič, se je udeležilo 881 obiskovalcev, predstavilo
se je 14 slovenskih pivovarjev ter dva ponudnika klobas.
Prireditev je bila obogatena tudi z dobrodelno noto, z zbiranjem sredstev za družino
Dava Karničarja. Organizator prireditve je
Zavod za turizem in kulturo Kranj. »Številke
kažejo, da je bil Festival piva in klobase zelo
uspešen. Zadovoljni razstavljavci so že potrdili udeležbo za naslednje leto, dobra obiskanost dogodka pa kaže na to, da je ponudba
prava. Veseli smo bili, da so prišli na dogodek
obiskovalci iz vse Slovenije, našteli pa smo
tudi nekaj tujih gostov. Vsem obiskovalcem
se zahvaljujemo za podporo, ki so jo izkazali
družini Karničar s prostovoljnimi prispevki.
Za izvedbo dobrodelne akcije se zahvaljujemo tudi podjetju Žito, d. o. o., ki je darovalo
preste,« je o festivalu povedal Srečko Štagar,
vodja prireditve.

Galerijski svet Galerije Kranjske hiše objavlja
razpis za pridobitev razstavnih terminov v
Galeriji Kranjske hiše v Kranju za leto 2020.
K sodelovanju vabimo likovnike, fotografe in
avtorje celovitih likovnih ali dokumentarnih
projektov. Pisno prošnjo, ki naj vsebuje opis
del oz. koncepta razstave, fotografijo reprezentativnega dela, kratko osebno predstavitev, želeni termin in kontaktne podatke, naj
do 14. 12. 2019 naslovijo na naslov:
Zavod za turizem in kulturo Kranj (za galerijski svet), Glavni trg 2, 4000 Kranj.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni do
17. 1. 2020.

Zavod za turizem in kulturo Kranj objavlja
razpis za sodelovanje na Adventnem sejmu,
ki bo v starem delu mesta Kranja potekal v
decembru.
K razpisu vabimo vse izdelovalce domače
in umetnostne obrti ter vse, ki se na stojnici lahko predstavijo s praznično ponudbo.
Razstavno-prodajne stojnice so namenjene
razstavi in prodaji domačih izdelkov ter izdelkom drobne obrti, ki po svoji obliki in namenu ustrezajo vsebini sejma (unikatni izdelki
domače in umetne obrti, živilski izdelki, sladki progam, suho sadje, naravna kozmetika,
knjige, izdelki iz zelišč, pijača v darilni embalaži: medeni likerji, zeliščna žganja).
Prijavnico najdete na spletni strani
www.visitkranj.si.

NOČ ČAROVNIC
ZA ODRASLE

Strašljivo doživetje v kranjskem
podzemlju

25. - 30. 10.

ČETRTEK

ob 16., 17. in 18. uri
Predstave so namenjene otrokom od 4. leta dalje. 26.
in 27. oktobra bosta predstavi tudi ob 19.00 uri in bosta
namenjeni otrokom od 9. leta dalje.
Število obiskovalcev je omejeno na posamezen termin.

www.visitkranj.com

FESTIVAL FOTOGRAFIJE

5.−13. NOVEMBER 2019, KRANJ
Luigi Spina: Wunderkammer

svetlopisani dnevi - festival fotografije

V letu, ko je Kranj, nanašajoč se tudi na 100.
obletnico rojstva filmskega režiserja Franceta
Štiglica, poimenovan Pionirsko mesto fotografije in filma, se festival ozira čez meje in
povezuje z Evropo. Vrh evropske fotografije
s premiernimi serijami predstavljajo Horst
Friedrichs, večkrat nagrajeni dokumentarni
in portretni fotograf; Luigi Spina, ki navdihe za svoje umetniške fotografije namesto v
svetlobi išče v sencah; Tiago Sales; čigar delo
močno zaznamujejo potovanja, iskanje preprostosti in lepote ter Valeria Galizzi, večna
raziskovalka različnih umetniških oblik v svetu mode, oblikovanja, gourmeta, arhitekture
in lifestyla.
Posebno pozornost festival namenja kreativni domači fotografski sili, med katero velja izpostaviti Mio Paller, ki se predstavlja s
serijo črno-belih fotografij posnetih z doma
narejenim Risboaparatom, Blaža Pintarja, ki
ga poganja želja po odkrivanju in razumevanju novega ter Mino Bulić in Maria Karlovčca
z Oddelka za fotografijo Vist.

Pomembno vlogo ima tudi lokalna fotografska skupnost v podobi 22 fotografov Fotografskega društva Janez Puhar Kranj in 65
fotografov na razstavi salona Pokrajina 2019
ter štirih mladih fotografov, Marka Breznika,
Mateja Aleksova, Sergeja Stijovića in Božidarja Baste, ki s serijo The Hood predstavljajo
Kranj na humoren način.
Festival v produkciji Layerjeve hiše in številnih koproducentov poteka tudi v sklopu
priprav na kandidaturo Kranja za Evropsko
prestolnico kulture 2025.
Več o festivalu si lahko ogledate na spletni strani festivala:
https://layer.si/svetlopis
in na družbenih omrežjih:
FB: https://www.facebook.com/events/
svetlopis
IG: @layerjevahisa, @kranj2025, @trainstation_subart, @presernovo, @tamtam_mestni_
plakati, @vist_fotografija

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA
ADVENTNEM SEJMU

Rovi pod starim Kranjem

za otroke

layer.si/svetlopis

Svetlopisani dnevi od 5. do 13. novembra osvetljujejo Kranj s pogledi v ustvarjalnost sodobne mednarodne fotografije, preko analognih in pionirskih tehnik
ter s povezovanjem fotografske skupnosti. Na festivalu, ki nosi ime po svetlopisu, zapisu fotografij na steklo, ki ga je v 19. stoletju izumil Kranjčan Janez
Puhar, se predstavlja 115 fotografov in fotografinj iz Slovenije in Evrope. Poleg
20 premiernih fotografskih serij se obetajo tudi foto izzivi in sprehodi, debate
in delavnice, vse skupaj na 14 prizoriščih v kranjskih galerijah, gledališču in na
ulicah.

Festival piva in Kranjske klobase

RAZPIS ZA PRIDOBITEV
RAZSTAVNEGA TERMINA V
GALERIJI KRANJSKE HIŠE

SVETLO HYALO
PISANI TYPICAL
DNEVI DAYS

31

OKTOBER

NOCNA MORA
od 18.00
do 22.00 ure

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Več kot 40 degustacijskih točk

15. - 16.11.
21. - 23.11.
21. 11.

DOBRODELNI VEČER
VRHUNSKIH VIN
(Avla Mestne občine Kranj)

24. 11. SLADKI DAN

DEGUSTACIJA SLADKIH VIN IN SLADIC

www.visitkranj.com
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

ORGANIZATOR IN IZDAJATELJ: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ, zanj direktor mag. Tomaž Štefe, tel: 04 2380 450; e: info@visitkranj.si; www.visitkranj.si; instragram: visitkranj; facebook: visitkranj. Uredništvo časopisa in organizacijski odbor: Urša Erjavc, Eva Pirnat, Tamara Maržič, Petra
Žibert, Manca Strugar, Srečko Štagar. Fotografije:  arhiv ZTKK, organizatorji in nastopajoči, Tanja Stanič, Primož Černilec, Mirjana Praštalo, Slavko Štern, Nejc Košir, Primož Pičulin, Brut Carniollus, Anamarija Dimovska. Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 38.000, Mesec: oktober 2019.

