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UTRIP KRANJA
KRANJSKA DOŽIVETJA
8. MEDNARODNI FESTIVAL
LIKOVIH UMETNOSTI KRANJ
– ZDSLU ČRNO IN BELO –
aktualnost večnega nasprotja
Na 8. Mednarodnem festivalu likovnih
umetnosti ČRNO IN BELO v Kranju se bo
predstavilo 126 avtorjev iz 25 držav. Vsak
primarni zapis je zapis simbolov, znakov,
madežev in ploskovnih oblik v kontrastnem odnosu do papirja, platna in drugih
podobnih temeljnikov. Temu kontrastu sledi letošnja festivalska tema ČRNO IN BELO.

bomo predstavili nagrajence Pariškega salona
SMBA: Evo Petrič, Branimirja Ritonjo, Marjana Mirta in Marušo Štibelj. Za predsednika
komisije smo povabili mag. Ervina Dubrovića,
direktorja hrvaškega Muzeja mesta Reka, ki
bo naslednje leto prestolnica evropske kulture.
Posredoval nam bo svoje izkušnje pri pripravi
tako obsežnega umetniškega projekta. Upam,
da bodo napotki dodatno spodbudili Kranjčane
pri kandidaturi za evropsko prestolnico kulture
2025. Glavno odprtje festivala bo 1. oktobra ob
17. uri s pohodom po galerijah in razstaviščih
v mestnem jedru Kranja. Od 3. do 29. oktobra
bodo organizirana javna vodstva po razstavah,
likovne delavnice in literarna branja.
Lepo vabljeni na to enkratno likovno doživetje
v Kranju.
Mag. Klavdij Tutta –
umetniški vodja festivala

PIANOPOLIS
Osrednje prizorišče bodo vse galerije Gorenjskega muzeja, Galerija Prešernovih nagrajencev, galerija Kranjske hiše, v katerih se bo
predstavilo sedemdeset izbranih avtorjev iz
mednarodnega prostora s poudarkom na sodelovanju v prostoru Alpe Jadran in slovenskih
avtorjev. Posebna razstava bo predstavila enega
najvidnejših slovenskih likovnih umetnikov Janeza Bernika in njegove mednarodne sodobnike, Picassa, Dalija, Vasarelyja, Rauchemberga,
Dada, Mušiča in mnoge druge. Izbrani mednarodni fotografi se bodo predstavili v Layerjevi
hiši. V Stolpu Škrlovec so se črno-belemu izzivu
odzvali geometristi na kreativni osi Pariz–Budimpešta. Ti dve mesti namenjata posebno
pozornost geometrijski umetnosti, povezani
z oblikovanjem in uporabno umetnostjo, ki se
zrcali v arhitekturnih zasnovah grafičnih podob
mestnih urbanih središč. Med razstavljavci geometrije bi izpostavil Janusa Saxona, Charlesa
Bezieja in Milijo Belića. Predstavljeni bodo Prešernovi nagrajenci, med njimi: Miha Maleš, Andrej Jemec, Marjan Pogačnik, Valentin Oman,
Herman Gvardjančič in Milan Erič. Predstavile
se bodo mednarodne avtorice na področju tekstilnih krpank, lokalna likovna produkcija,
arhitekti, oblikovalci, striparji in video ustvarjalci. Samostojne predstavitve smo pripravili
nominirancema za življenjsko delo na področju
črno-belega Žarku Vrezcu in Mileni Gregorčič.
Na rezidenci, ki bo potekala v Layerjevi hiši, se
bodo predstavili zagrebški ustvarjalci. Nagrado
ZDSLU za življenjsko delo na področju črno-belega bo prejel Črtomir Frelih, ki se že skoraj
štirideset let posveča črno-belemu nagovoru, ki
temelji na močnem kontrastu med svetlobo in
senco. Svoje grafično in slikarsko znanje profesionalno predaja mladim generacijam na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V različnih sklopih

Pianopolis, prvi festival za mesto in klavir,
v treh večerih v kranjskem Stolpu Škrlovec
povezuje sodobne, klasične, džezovske,
elektronske in avtorske zvoke klavirja. Po
lanskem junijskem uličnem koncertnem
maratonu in septembrskem festivalu Layerjeva hiša s programskima partnerjema
PianoRoom in KUD Kataman naznanja že
drugi jesenski klavirski praznik s premiernimi nastopi domačih in mednarodnih glasbenikov.

Mlada iransko-švedska pianistka in skladateljica Shida Shahabi se bo predstavila s svojim
prvencem Homes; bradati Nizozemec Joep
Beving, ki s svojo drzno preprostostjo navdušuje poslušalce po celem svetu ter velja za enega
najbolj poslušanih post-klasičnih pianistov na
svetu, se bo predstavil z novim albumom Henosis; nemški skladatelj in pianist Carlos Cipa
se bo predstavil z albumom Retronyms; eden
najbolj dejavnih slovenskih skladateljev Drago
Ivanuša pa bo predstavil projekt La Bête Humaine, ki se naslanja na film Jeana Renoirja.
Zadnji dan festivala bo v soju Zlatih pianistov,
ki predstavljajo sedem najboljših mladih pianistov v državi po mnenju strokovne žirije 48.
tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov.
Urban Stanič, Lara Oprešnik, Nastasja Češnjevar Ušumović, Vid Ibic, Pia Landeker, Matija
Drofenik in Tobija Avšič so pod produkcijsko

taktirko PianoRooma ustvarjali album klavirske klasike, ki ga odlikujeta odlična zvočna in
vizualna podoba.
Letošnji Pianopolis spremlja fotografska serija
Rekvijem za klavirje francoskega fotografa Romaina Thieryja. Fotografije zapuščenih klavirjev
v zapuščenih gradovih v Evropi so katapultirale
njegovo ime v sam vrh poznavalcev umetnosti
po svetu. Odprtje razstave, na katerem bo prisoten tudi avtor sam, bo v Galeriji Stolpa Škrlovec in Medprostoru na predvečer festivala, v
četrtek, 12. septembra. Festival bo potekal od
13. do 15. septembra v Stolpu Škrlovec.
Selman Čorovič –
vodja projekta

FESTIVAL ŠPORTA KRANJ
Peti Festival športa pod sloganom Šport je
zabava, zabavaj se z nami bo letos potekal
od ponedeljka, 9. septembra, do sobote, 14.
septembra, na različnih lokacijah v Kranju.
Cilj festivala je spodbuditi k športnemu
udejstvovanju ter aktivnemu preživljanju
prostega časa čim več otrok in staršev. V sodelovanju z Mestno občino Kranj, Zavodom
za turizem in kulturo Kranj, Zavodom za
šport, Zdravstvenim domom, Kranjskimi
vrtci, osnovnimi šolami in Olimpijskim komitejem Slovenije bomo tudi tokrat pripravili bogat program, tako da bo vsak lahko
našel nekaj zase.

SVETOVNI POKAL V
ŠPORTNEM PLEZANJU
Tekma svetovnega pokala (SP) v težavnostnem plezanju letos že štiriindvajsetič
zapored gostuje v Kranju. Da v živo glasno
podprete domače plezalne junakinje in junake ter srečate ostale najboljše športne
plezalce z vsega sveta, si zanje rezervirajte
28., 29. in 30. september 2019.

Tekma za SP v športnem plezanju v Kranju velja
za eno najbolje organiziranih in med tekmovalci
najbolj priljubljenih, hkrati pa njena organizacija Planinsko zvezo Slovenije uvršča med večje
športne zveze tudi na področju tekmovalnega
športa in ji daje prepoznavnost in ugled tako v
Sloveniji kot v tujini.
Slovenski športni plezalci in plezalke tudi letos
nadaljujejo izredno bero vrhunskih rezultatov.
Na pravkar končanem svetovnem prvenstvu na
Japonskem si je Janja Garnbret priborila zgodovinsko zmago v treh disciplinah (težavnost,
balvani in kombinacija), obenem pa tudi vozovnico za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu, kjer
bo športno plezanje prvič na sporedu največjega tekmovanja na svetu. Srebrno kolajno v težavnosti si je na SP priborila Mia Krampl. Tako
Janja kot Mia skupaj z drugimi slovenskimi
reprezentanti že nestrpno pričakujeta tekmo
pred domačim občinstvom.
Vstopnice za kranjsko tekmo so na voljo na prodajnih mestih Eventima, in sicer s popustom za
člane PZS. Več na www.worldcupkranj.com
Tomo Česen – vodja tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Kranju 2019

Od 9. do 11. septembra bodo v galeriji Stolpa
Škrlovec potekala predavanja, namenjena
izobraževanju širših krogov in ozaveščanju o
različnih aktualnih tematikah, s katerimi se
srečujemo v športu.
Ljubezen do športa se začne z igro, zato se še
posebej veselimo mini olimpijade za Kranjske
vrtce, ki bo potekala na atletskem stadionu v
torek, 10. septembra, od 9. do 12. ure.
V petek, 13. septembra, bo v mestnem jedru od
8.30 do 13.30 potekal športni dan za osnovnošolce, kjer se bodo prek igre in različnih demonstracij lahko preizkusili na raznovrstnih
športnih poligonih.
Na športni tržnici v mestnem jedru bodo v
soboto, 14. septembra, otroci lahko preizkusili
različne športne rekvizite in izvedeli vse, kar jih
zanima o določeni športni aktivnosti (treningi,
članarine itd.) Na glavnem predstavitvenem
odru bodo potekale predstavitve borilnih veščin, plesnih koreografij, nogometnih in drugih
društev. V sodelovanju s Plezalnim društvom
Kranj bo izvedena tekma v hitrostnem prostem
plezanju.
V soboto ob 17. uri sledi Sprejem športnikov
kranja v Letnem gledališču Khislstein s koncertom Alye.
Več o programu na www.sportkranj.si.
Tadej Peranovič,
predsednik Športne zveze Kranj

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

instagram

Foto: Lili Čadež

www.visitkranj.si

Foto: Bernard Alič

značko #visitkranj!

Foto: My HammockTime

njegovi okolici označiti z

www.visitkranj.si
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KAM V MESECU SEPTEMBRU?
NEDELJA, 1. september 2019
12:00
18:00
20:00
20:30

FilmMixer: Izdelaj svoj filmski
plakat!, Layerjeva hiša
FilmMixer: Filmska pantomima
Layerjeva hiša
FilmMixer: Ta kratki, Layerjeva hiša
Nune v akciji
Letno gledališče Khislstein

PONEDELJEK, 2. september 2019
18:00

Delavnica: Vaje dihaj
Medgeneracijski center

TOREK, 3. september 2019
10:00
20:00

Predavanje: Kako sproščeno
prisluhniti sebi, da lažje slišim
druge?, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Švicarska nemščina visoka nemščina - dialekti, obvezna
predhodna prijava, Švicarska šola

SREDA, 4. september 2019
12:30

Delavnica: Vse naše odiseje, 1. del
Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 5. september 2019
7:00
17:00
17:30
18:00

Krvodajalska akcija
Kulturni dom Kokrica
Delavnica: Čarobni prsti
Mestna knjižnica Kranj
Tečaj kotalkanja v Kranju
OŠ Matije Čopa
Filatelistična razstava: DevetoOkno
Kranj 2019, Mestna hiša

Zveza FZS skupaj z Gorenjskim muzejem ob podpori Pošte Slovenije pripravlja že deveto specializirano enovitrinsko razstavo – DevetoOkno Kranj
2019, ki postaja tokrat vseevropska.
19:00 Odprtje razstave Wilhelm Heilinger: 		
Meditacija in fotografija
Prešernova hiša
20:00 Akustični večer z Janjo Martinjak
Panorama Stara pošta
20:30 Poletje na Maistrovem trgu: Koala 		
Voice izštekani, Kavka bar

20:30 Menopavza, Letno gledališče Khislstein 20:00 Koncert: Milan Stanisavljević trio
Stolp Škrlovec
Hit glasbena komedija leta o ženskah in spremembah. Igrajo: Helena Blagne, Salome, Damjana Golavšek, Urška Vučak Markež.
PETEK, 13. september 2019
8:30
Festival športa Kranj 2019 - Športni
dan, Ulice starega mestnega jedra
18:00 Razstava: MDSS, Utrinki
Layerjeva hiša
20:00 Pianopolis 2019: Shida Shahabi (IR/
SE) in Joep Beving (NL)
Stolp Škrlovec
21:00 Koncert: Soen (+ support Wheel, 		
21:00 Grega & DJ Friends
The Price), Trainstation SubArt
KluBar gastropub
21:30 Koncert: Joške Vn
KluBar gastropub

PONEDELJEK, 9. september 2019
9:00
17:30
18:00
18:00
19:00

Testiranje telesne pripravljenosti
Športni center Kranj
Ustvarjalnica: obešanka za 		
fotografije
Medgeneracijski center
Sprehod do Bobovških jezer
Medgeneracijski center
i.Vitalis vadba
Medgeneracijski center
Festival športa Kranj 2019: Doping v
športu, Stolp Škrlovec
Teden odprtih vrat Akademije gibanja
in veščin
Akademija gibanja in veščin

SOBOTA, 14. september 2019

8:00
8:30
10:00

Bolšji sejem, Glavni trg
Festival športa Kranj 2019 - Športna
tržnica, Ulice starega mestnega jedra
Pokal Kranja 2019
Športna dvorana Planina

Na tradicionalnem mednarodnem odbojkarskem
turnirju se bodo pomerili Posojilnica Aich Dob
19:00
(Avstrija), Mladost Kaštela (Hrvaška), Volley Prata
Pordenone (A2 Italija) in Hiša na kolesih Triglav
(Slovenija).
11:00 Kranska kuhna
TOREK, 10. september 2019
Vrt gradu Khislstein
9:00
Festival športa Kranj 2019: 		
Miniolimpijada
17:00
Sprejem športnikov Kranja
Športni center Kranj
Letno gledališče Khislstein
17:00
Ustvarjalna delavnica: Risanje in 		 20:00 Pianopolis 2019: Drago Ivanuša (SI)
ustvarjanje s kamni
Stolp Škrlovec
Medgeneracijski center
21:30 Koncert: Hamo in Rudi Bučar
19:00 Razstava: Jasmina Jakopanec, 		
KluBar gastropub
Modra krajina, Layerjeva hiša
19:00 Festival športa Kranj 2019: Otrok in NEDELJA, 15. september 2019
šport, Stolp Škrlovec
20:00 Pianopolis 2019: Zlati pianisti (SI)
Stolp Škrlovec
19:00 Razstava: Tjaša Gnezda, Koordinate 		
instinkta, Layerjeva hiša
20:00 Predstava: Razlika med švicarsko 		 PONEDELJEK, 16. september 2019
nemščino - visoko nemščino 20:00 Predstava: Slovensko komorno 		
švicarski dialekti (obvezna 		
glasbeno gledališče, Ex/odus radosti
predhodna prijava), Švicarska šola
Stolp Škrlovec

SREDA, 11. september 2019

19:00
19:00
20:00
20:00

Znani in neznani Valentin Vodnik
Mestna knjižnica Kranj
Muzejski večer: Oblačila v času
renesanse, Ullrichova hiša
Koncert: Quaz trio
Stolp Škrlovec
Akustični večer s Floro Emo Lotrič
Panorama Stara pošta

19:00
19:15
19:30
21:00

Predavanje: Inovativne tekstilije
Mestna knjižnica Kranj
Andreja Kosec: Brbotanja, 		
predstavitev pesniškega prvenca
Layerjeva hiša
Noč ima svojo moč: Pisma iz Egipta
Mestna knjižnica Kranj
Astrološko predavanje: Grška 		
mitologija in 12 zodiakalnih znamenj.
Medgeneracijski center
DiScO Time: DJ Grega & friends
KluBar gastropub

SOBOTA, 28. september 2019
Vabljeni nad strehe Kranja, kjer bo četrtkov večer s 9:00
slovenskimi in tujimi uspešnicami polepšala odlič20:00
na Flora Ema Lotrič.

PETEK, 20. september 2019
21:00
21:00

Koncert: Der Weg Einer Freiheit, 		 21:00
Downfall of Gaia
21:00
Trainstation SubArt
Red Love party
KluBar gastropub

Testiranje telesne pripravljenosti
Športni center Kranj
Svetovni pokal v športnem plezanju 		
Kranj 2019
Športna dvorana Zlato polje
Koncert: Mi2
Bazen Kranj
Klubski maraton radia Študent 2019
Trainstation SubArt

SOBOTA, 21. september 2019
10:00

Mednarodni karate turnir KRANJ 		
OPEN, Športna dvorana Planina

Klubski maraton Radia Študent je najpomembnejši
generator nove glasbene ustvarjalnosti v Sloveniji,
ki s svojim utečenim programom dela, odkriva,
spodbuja in promovira nove kreativne presežke
domače glasbene produkcije.
Med seboj se bodo že 20. leto zapored pomerili 21:00 Večeri z okusom: Bečo & Co
KluBar gastropub
karateisti iz Slovenije in tujine.
10:00
21:00

Otroška delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Full Gas akustično!
KluBar gastropub

NEDELJA, 29. september 2019
17:00

Svetovni pokal v športnem plezanju 		
Kranj 2019
Športna dvorana Zlato polje

PONEDELJEK, 23. september 2019
8:00

Noč ima svojo moč: Hiška
eksperimentov
Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 24. september 2019
17:00

Predstava: Grdina
Mestna knjižnica Kranj

Predavanje in otvoritev razstave: 		
SREDA, 25. september 2019
Rodbina
Vurnik
in
Kranj
17:30
Pravljična sredica
PETEK, 6. september 2019
Mestna knjižnica Kranj
Mestna knjižnica Kranj
15:00 Outsider v skupini - mednarodna
19:00
Festival
športa
Kranj
2019:
Telesna
		
delavnica gledališke in doživljajske
priprava - kakovost pred količino
pedagogike, projekt KR-BRNO-KR
Ex/odus radosti je glasbeno-gledališka freska, po- ČETRTEK, 26. september 2019
Stolp Škrlovec
Mestna knjižnica Kranj
skus ustvarjanja dialoga med orkestrom in igralko. 16:00 Delavnica: MotiviRAJmo se
Izobraževalni center BB
18:00 Mednarodni ženski košarkarski
turnir ‘’Memorial Jerneja Gortnarja 		 ČETRTEK, 12. september 2019
TOREK, 17. september 2019
16:30 “Šport je zdravje”
16:00 Okrogla miza RAJ je znotRAJ
2019’ (do 8. septembra 2019)
Akademija gibanja in veščin
16:00 Delavnica: Krasilnica
Izobraževalni center BB
Športna dvorana Planina
Mestna knjižnica Kranj
17:00
Delavnica: Čarobni prsti
17:00
Festival športa Kranj 2019 - Meritve 17:30
18:00 Zaplešimo ob glasbi
Mestna knjižnica Kranj
Pravljična joga
in testiranja
Medgeneracijski center
Mestna knjižnica Kranj
17:30
Mednarodni likovni festival: Črno in
Športni center Kranj
19:00 Nada Kavčič: Uho in senca,
belo, Mestna knjižnica Kranj
21:00 Filmsko gledališče: Meja (Ali
17:00
Delavnica: Čarobni prsti
predstavitev pesniškega prvenca
Abbasi / Švedska, Danska / 2018 / 18:00 Predavanje: Pregled arheoloških 		
Mestna knjižnica Kranj
Layerjeva hiša
110 min / švedščina)
izkopavanj v Kranju
20:00 Koncert: Andrej Šifrer, 40 let norosti 19:00 Razstava: Romain Thiery, Rekvijem 		
Stolp Škrlovec
Medgeneracijski center
za klavirje, Stolp Škrlovec
Letno gledališče Khislstein
19:00 Razstava: Arheološki nakit iz Kranja
21:00 Beach party _ summer edition
SREDA, 18. september 2019
Mestna hiša
KluBar gastropub
12:30 Delavnica: Vse naše odiseje, 2. del
20:00 Koncert: La Familia (Kick-Ass-Ska)
Mestna knjižnica Kranj
Trainstation SubArt
SOBOTA, 7. september 2019
17:30
Pravljična sredica
20:00 Koncert: Hafner/Petrušič/Krivec/
10:00 Otroški Živžav, Pungert
Mestna knjižnica Kranj
Repovž, Stolp Škrlovec
10:00 Otroška delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Francoski fotograf se v okviru festivala Pianopolis ČETRTEK, 19. september 2019
PETEK, 27. september 2019
predstavlja s fotografsko serijo zapuščenih klavir- 17:00
11:00 Brezplačno vodenje: Arhitekturni
Predavanje ob svetovnem dnevu 		 16:00 Obiščite krokodilčka
jev v zapuščenih gradovih v Evropi. Za svoje delo je
sprehod, Kranjska hiša
Alzheimerjeve bolezni
Sv. Jošt nad Kranjem
prejel mednarodne fotografske nagrade.
12:00 Razstava: Jaka Bonča, Tipkopisi
Medgeneracijski center
Kranjski taborniki so obudili krokodilčka na stari
19:00 Odprtje razstave akademskega 		 17:00
[tiptih], Layerjeva hiša
lokaciji na Joštu.
Delavnica: Čarobni prsti
slikarja,
nagrajenca
Prešernovega
		
14:00 BBQ piknik “Slovo poletju”
Mestna knjižnica Kranj
17:00
Dan odprtih vrat Krice krace
sklada Silvestra Komela
Kavarna Bazen
OKC Krice Krace
Galerija Prešernovih nagrajencev
19:00

18:00

VSAK DAN
07:30 »1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
Prešernov gaj, Čirče: balinišče KS, Planina:
športno igrišče, Stražišče: pri OŠ, Šorlijevo
naselje: otroško igrišče, Žabnica: pri baru Ledine,
Predoslje: letno rpizorišče pri župniji, na MlakiKokrici: pri gostišču Dežman. Več na visitkranj.si,
solazdravja.com

VSAK PONEDELJEK
09:00

Vodeni ogledi parka Brdo
Brdo pri Kranju

VSAK TOREK
17:00

Redno vodenje po rovih pod starim 		
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO SREDO
18:00

Vodeni ogledi parka Brdo, Brdo pri 		
Kranju

VSAK ČETRETEK
16:00

Četrtki ob vodnjaku, Glavni trg

VSAK PETEK
17:00

Redno vodenje po rovih pod starim 		
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
8:00
10:00

Sobotni sejem, Glavni trg
Redno vodenje po rovih pod starim 		
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO NEDELJO
10:00

Redno vodenje po rovih pod starim 		
Kranjem, Kranjska hiša
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NE ZAMUDITE!
FILMMIXER
Šesti festival kranjskega filma se bo poklonil pionirjem
in legendam filma, hkrati pa bo prostor na platnu rezerviral za nov veter kreativnosti. Filmmixer bo odprl film
Kralj plaže (30. 8., igrišče na Planini 1). Iz prve roke
boste lahko izvedeli, kako potekajo bralne vaje, saj jo
bodo Toni Cahunek, Sašo Stare, Barbara Ribnikar in
Dino Kapetanović uprizorili v živo. Brali bodo scenarij
Hladnikovega filma Ko pride Lev (31. 8., terasa Layerjeve hiše). Slovensko premiero dokumentarnega filma, ki
je navdušil občinstvo in strokovno javnost na letošnjem
Sundance festivalu, Hail Satan? si boste ogledali na velikem platnu na parkirišču Stara Sava pri hiši velikega
slovenskega režiserja Boštjana Hladnika (31. 8.). Nedeljski program bo minil v znamenju delavnice Izdelaj
svoj filmski plakat, filmske pantomime in Ta kratkih domačih hitrometražnih filmov.
30. 8.–1. 9. 2019, igrišče na Planini 1, Layerjeva
hiša in parkirišče Stara Sava

Praznik ženske
košarke v Kranju

Razstava dekle iz
ozadja zgodovine

VELIKI MEDNARODNI KOŠARKARSKI TURNIR
2019 – MEMORIAL JERNEJA GORTNARJA

Razstava pripoveduje življenjsko zgodbo preprostega
dekleta iz Predoselj v Kranju, ki je leta 1941 z družino
kneza Pavla Karađorđevića odšla v Afriko, kjer je tudi
ostala in si ustvarila družino. Ljudmila Belcijan je za
Karađorđeviće začela delati najprej na gradu Brdo, nato
pa še na Belem dvoru v Beogradu. Opravljala je različna
dela kot sobarica, perica, likarica, šivilja in varuška Pavlove hčere, princese Elizabete. Pavlova žena, kneginja
Olga, si je do konca življenja dopisovala z Ljudmilo, se
zelo zanimala za njeno družino v Afriki in v vsakem pismu vprašala, kako je z njenimi domačimi v Sloveniji, ki
jih je Ljudmila obiskovala na sedem ali osem let. Njena
zapuščina je pomemben vir za raziskovanje zgodovine
vsakdanjega življenja v Predosljah z okolico, hkrati pa
ponuja edinstven vpogled v življenje mladega dekleta,
ki je na pragu druge svetovne vojne nepričakovano in v
naglici za vedno zapustila domovino.

Obeta se nam pravi praznik ženske košarke, saj tako
uglednih in kakovostnih ekip v Kranju še nismo gostili.
Med seboj se bo pomerilo šest vrhunskih ekip iz Rusije,
Češke, Italije, Madžarske ter Slovenije. Z dogodkom
se Ženski košarkarski klub Triglav želi približati najmočnejšim evropskim turnirjem, športnicam zagotoviti primerno konkurenco, gledalcem pa ponuditi pravi
košarkarski spektakel. Turnir je posvečen spominu na
ustanovitelja, dolgoletnega predsednika in podpornika
kluba, gospoda Jerneja Gortnarja. Klub je popeljal v
sam vrh slovenske košarke in uspel ženski košarki v
naši regiji ustvariti večjo prepoznavnost. Z memorialnim
turnirjem v klubu želijo ohraniti spomin nanj in mu izkazati zahvalo ter spoštovanje. Vsi ljubitelji košarke ste
vabljeni, da se turnirja udeležite v čim večjem številu ter
s športnim navijanjem spodbujate dekleta.

Na ogled do 20. 9. 2019, Mestna hiša

6.–8. 9. 2019, športna dvorana Planina

Neverjetne gore
EVEREST 40 LET OD PRVEGA SLOVENSKEGA VZPONA
V okviru projekta Neverjetne gore vljudno vabljeni na
ogled razstave Everest 1979–2019, 40 let prvega
slovenskega vzpona na vrh sveta. V projektu Neverjetne
gore so se združili Slovenski planinski muzej, Čebelarski muzej, Tržiški muzej, Medobčinski muzej Kamnik,
Gorenjski muzej in Loški muzej Škofja Loka. V okviru
projekta je bila vzpostavljena Gorenjska muzejsko-planinska transverzala, ki nas čez hribe vodi od muzeja
do muzeja. Z nakupom vstopnic za vseh šest muzejev
dobite tudi vodnik, v katerem najdete nagradne igre in
v muzejih ter na hribih zbirate žige. Vsi tisti, ki boste
v enem letu prehodili Gorenjsko muzejsko-planinsko
transverzalo, kakor tudi tisti, ki boste obiskali vseh šest
muzejev, prejmete nagrado. Potegujte se za lepe nagrade, zbirajte žige in iščite zaklade GeoCache.

Koala voice
V intimni ambient Kavka bara prihajajo vedno odštekani Koala voice, ki se bodo za zaključek Kavkine poletne
scene izštekali samo za vas in za vse nespeče »ta mestne«. Po zmagi na prvi ediciji natečaja dijaških bendov
Špil liga je šla njihova glasbena pot le še strmo navzgor.
S svojo zasvajajočo mešanico roka, popa, diska, panka
ter neustavljivo odrsko prezenco navdušujejo občinstvo
doma in v tujini. Pridite prisluhnit, s čim vas bodo Manca Trampuš, Miha Prašnikar, Domen Don Holc in Tilen
Prašnikar tokrat očarali.
5. 9. 2019 ob 20.30, Kavka bar

Na ogled do konca maja 2020, podstrešna galerija
gradu Khislstein

JOEP BEVING (NL)
DRAGO IVANUŠA (SI)
SHIDA SHAHABI (IR/SE)
CARLOS CIPA (DE)
ZLATI PIANISTI (SI)

Sprejem
športnikov Kranja
Sprejem športnikov je vsakoleten poseben dogodek,
kjer se s podelitvijo športnih priznanj Mestna občina
Kranj ter športni navdušenci poklonimo kranjskim
športnikom za njihove dosežke. Letos bo podeljenih 18
velikih plaket, 24 malih plaket ter 51 individualnih in 5
ekipnih športnih znakov Mestne občine Kranj. Podeljena bo tudi Velika športna nagrada za življenjsko delo.
S kranjskimi športniki, ki so v lanskem letu kranjski
šport vpisali v zemljevid športne zgodovine, se lahko
spoznate v soboto, 14. septembra, ob 17. uri v avditoriju Letnega gledališča Khislstein. Nagrajenci si, kot
neprecenljivi ambasadorji športna in Kranja, zaslužijo
naš bučen aplavz in iskrene čestitke. Po sprejemu sledi
koncert pevke Alye.
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Krančkova poletna pustolovščina
Rovi pod starim Kranjem s škratom
Krančkom
Škrat Kranček že od nekdaj rad raziskuje mestne kotičke. Če tudi
tvojo druščino zanima kranjsko podzemlje, te vabi v rove, kjer se
skriva pred mestnim vrvežem. Z veseljem vas bo sprejel in vam dovolil pokukati tudi v svojo prenovljeno sobico.
Skrivnostni svet kranjskih rovov razkriva tudi številne jamske živali,
kot so netopirji in pajki. S pomočjo pravljic in legend vam bo naš
lokalni turistični vodnik predstavil svet kranjskega podzemlja. Ko
boste hodili po rovih, pa bodite pozorni, saj se škrat Kranček spretno
in neopazno smuka po mrežah kranjskega podzemlja. Kaj hitro vam
namreč lahko zmanjka del malice, še posebej če imate s seboj kaj
okusnega. Na koncu poti se vam bo ponovno pridružil tudi škrat, ki
vam bo pomagal poiskati skriti zaklad. Ogled je po naročilu, kontaktirajte nas na info@visitkranj.si.

Dan odprtih vrat Krice krace
V hiši Krice krace 27. septembra 2019 med 17. in 19. uro pripravljajo prav poseben uvod v novo
ustvarjalno sezono. Če bo vreme naklonjeno, bo večino dogajanja potekalo na vrtu, ki so ga malo
preuredili in pomladili. Pridružili se boste lahko kakšni delavnici, prisluhnili pravljicam, si ogledali
predstavo in še marsikaj.

14. 9. 2019 ob 17.00, Letno gledališče Khislstein

Otroški živžav na Pungertu
sobota, 7. september 2019

Vpis
abonmajev
Prešernovo
gledališče

13. - 15. 9. 2019

Stolp Škrlovec, Layerjeva hiša Kranj
Predprodaja vstopnic: olaii.com, Trafike 3 DVA,
OMV bencinski servisi, Kavarna Layer

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

Prešernovo gledališče vas med 2. in 14. septembrom (za vpis abonmaja Špica in Sobotna matineja do
30. septembra) vabi k vpisu abonmajev! Redni abonma v letošnji sezoni ponuja ogled predstav Rajzefiber
(Goran Vojnović, r. Anica Tomić), Strahovi (Henrik Ibsen, r. Igor Vuk Torbica), Večja od vseh (Rok Vilčnik rokgre, r. Alen Jelen), Dr. Prešeren (Neda R. Bric, r. Neda R. Bric) in Škofjeloški pasijon (oče Romuald/L.
Marušič, r. Jernej Lorenc). Abonma Plus je nadgradnja rednega abonmaja, ki si ga lahko nadgradite z eno
ali več dodatnimi predstavami do zapolnitve prostih sedežev. Na voljo sta še abonma Špica, ki je namenjen dijakom in študentom, ter abonma Sobotna matineja za otroke od 3. leta starosti dalje in njihove
starše. Vpisi potekajo na blagajni gledališča vsak delovnik med 9. in 12. uro ter 16. in 18. uro, ob sobotah
med 9. in 11. uro ter eno uro pred začetkom predstav. Prešernovo gledališče za prešernega duha!

PROGRAM ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

Organizatorji si pridružujejo pravico do
spremembe programa. Organizatorje prosimo,
da informacije o oktobrskih dogodkih oddate do
15. septembra 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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Kranj postaja vse bolj priljubljena
turistična destinacija
Kranj odlično izhodišče za odkrivanje
Gorenjske, s svojo kulturno ponudbo pa
privablja vse več domačih in tujih obiskovalcev.
Število turističnih prihodov in prenočitev se
je v Kranju v zadnjih petih letih podvojilo,
tako da je Kranjski turizem v zadnjih petih
letih rastel po povprečni letni stopnji dvajset
odstotkov. Močno se je povečala zasedenost
kranjskih hotelov, povprečna doba bivanja pa
je ostala enaka, okrog 1,75 dneva.

V prvi polovici letošnjega leta smo v Kranju
zabeležili 57.873 turističnih prenočitev in
33.257 turističnih prihodov. Kljub temu, da
se je konec aprila zaprl Hotel Brdo, ki predstavlja pomemben delež v kranjski turistični
ponudbi, se je število prenočitev v zadnjem
letu povečalo za dobrih deset odstotkov. Največ turističnih prenočitev v občini Kranj, kar
93 odstotkov, ustvarijo gostje iz tujine, ki prihajajo iz Južne Koreje, Madžarske, Nemčije,
Srbije, Poljske, Avstrije, Italije in Velike Britanije. Največ prenočitev ustvari hotel Creina,
v zadnjih letih pa se je močno povečala ponudba hostlov, apartmajev in zasebnih turističnih sob.
Kranj obišče še vedno največ domačinov in
lahko smo ponosni, da je Kranj avtentično
mesto, ki izraža povsem lokalni, gorenjski
karakter. Kljub temu pa smo veseli, da mesto
obišče vsako leto več gostov iz tujine. Obisk
tujih turistov v TIC-u se je v letošnjem letu
povečal za 23 odstotkov, vodenih ogledov po
Kranju pa za 27 odstotkov.

Pomemben kazalec zanimanja za Kranj je
tudi rast obiska spletne strani www.visitkranj, kjer je zbrana celotna aktualna turistična ponudba v Kranju. Obiskovalci so se aktivno odzvali na letošnjo promocijsko kampanjo
Kranja pod sloganom Alpski mik, mestni šik,
ter nov promocijski film Kranja, ki je v prvem
mesecu zabeležil več kot 68.000 ogledov.
Največja turistična investicija v občini Kranj
je prenova hotela na Brdu, ki bo predvidoma
odprl svoja vrata februarja 2021, v drugi polovici leta 2021 pa bo Brdo tudi središče polletnega slovenskega predsedovanja Evropski
skupnosti.
Vse navedeno kaže na zelo dobro delo vseh
soustvarjalcev kranjskega turizma. Kranj skozi celo leto ponuja zanimiv izbor dogodkov in
prireditev, ima bogato kulturno dediščino,
atraktivno staro mestno jedro in večkrat nagrajena hotela Actum in Brdo.
Zavod za turizem in kulturo Kranj na številne
različne načine razvija in promovira celotno
turistično ponudbo destinacije. Redno spremljamo in analiziramo dogajanje v Kranju
ter izvajamo svoje ukrepe. Lansko leto smo
izvedli poglobljeno anketo med kranjskim
turističnim gospodarstvom, letos avgusta pa
med turističnimi obiskovalci Kranja. K sodelovanju pri raziskavi bomo povabili tudi domačine. Rezultati raziskav bodo predstavljali
dobro osnovo za pripravo nove strategije razvoja kranjskega turizma, ki jo bomo začeli
snovati v letu 2020.
Mag. Tomaž Štefe,
direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj

za otroke
Rovi pod starim Kranjem
25. - 30. 10.
SOBOTA

31

OKTOBER
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izkustvena delavnica na temo
medgeneracijskega nasilja

V Kranj prihajajo strokovnjaki gledališke, doživljajske pedagogike in dramske vzgoje iz mesta Brno na Češkem. Na konkretnem primeru
bodo pokazali, kako zelo pomembna je doživljajska pedagogika in empatija za odraščajočega človeka.
Delavnica je drugi del projekta KR–BRNO–KR,
ki ga je delno podprla MO Kranj. Glavna tema
projekta je pedagogika prostega časa otrok,
mladine, pa tudi odraslih.
Nosilec projekta je Kulturno, umetniško in
izobraževalno društvo APéL iz Kranja, ki se
ukvarja s podobno dejavnostjo, ter partner
iz Češke SVČ LUŽANKY – središče prostega
časa. Ti bodo predstavili enega od programov
sodelovanja s šolami, ki ga redno izvajajo in je
odličen primer dobre prakse povezovanja ne-

formalne in formalne vzgoje in izobraževanja.
Poleg delavnice bodo predstavili obširno delo
organizacije, ki zgolj v enem mestu upravlja 11
hiš oz. centrov ter beleži več kot sedemdeset
let delovanja.
Delavnica je odprtega tipa in namenjena vsem,
ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok
in mladih ter njihovim prostim časom, ter tudi
gledališčnikom in umetnikom nasploh. Vstopnine ni. Prijave in info: info@drustvo-apel.si.
Delavnica bo v petek, 6. septembra 2019,
od 15. do 19. ure v Mestni knjižnici Kranj.

Kranj želi biti najlepše in
najgostoljubnejše slovensko mesto
Turistična zveza Slovenije že 28 let zapored
prireja tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna. Za laskavi naslov najlepše in najgostoljubnejše večje mesto se v zadnjih nekaj
letih poteguje tudi Kranj. V kategoriji velikih
mest se bomo pomerili s Koprom, Celjem,
Ljubljano, Mariborom, Velenjem in Novim
mestom. Ocenjevalna komisija je Kranj obiskala 23. avgusta. Naš uspeh pa je odvisen
tudi od vas. Oddajte svoj glas za Kranj na
www.turisticna-zveza.si/glasovanje-2019.

Zmagovalca bodo razglasili na Dnevih slovenskega turizma 11. novembra v Ljubljani.

Arhitekturni
sprehod
V Kranju so svoj pečat pustili tudi najvidnejši
predstavniki slovenske moderne arhitekture
dvajsetega stoletja Jože Plečnik, Ivan Vurnik
in Edvard Ravnikar. Na brezplačnem vodenem arhitekturnem ogledu boste spoznali njihove umetnine ter videli, kako spretno so jih
umestili v starejšo arhitekturo Kranja. Zbor je
v Kranjski hiši 7. septembra ob 11. uri.

SOBOTA

31 DUBIOZA
KOLEKTIV

AVGUST
ob 21h

ob 16., 17. in 18. uri
Noč čarovnic za odrasle
v rovih pod starim Kranjem

NOCNA MORA

FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE
SOBOTA

Outsider v skupini

ROVI POD STARIM
KRANJEM

OKTOBER

www.visitkranj.com

PETEK

6

SEPTEMBER
ob 20h

Strašljivo doživetje
v kranjskem podzemlju

PETEK

14

SEPTEMBER
ob 17h

ANDREJ ŠIFRER:
40 LET NOROSTI

SPREJEM
ŠPORTNIKOV KRANJA

ALYA

GLAVNI TRG

VRT GRADU KHISLSTEIN

AVGUST

SEPTEMBER

SOBOTA
od 11.00
do 24.00 ure

SOBOTA
od 11.00
do 22.00 ure

31
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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 ZTTK, organizatorji in nastopajoči, Lili Čadež, Bernard Alič, Tania Mendillo, Primož Hieng, Jošt Gantar. Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 38.000, Mesec: avgust 2019.

