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jesenski

UTRIP KRANJA
JENKOVI DNEVI
ob 150 letnici pesnikove smrti
Simon Jenko se je rodil 27. oktobra 1835 na Podreči pri Mavčičah, umrl pa je 18.
oktobra 1869 v Kranju. Letos mineva okroglih 150 let od njegove smrti. Čeprav je
v svojem življenju izdal samo eno pesniško zbirko s preprostim naslovom Pesmi,
ga slovenska literarna zgodovina uvršča med najvplivnejše slovenske pesnike, kot
so bili poleg njega le še Prešeren, Gregorčič, Aškerc in Župančič.
Simon Jenko je eno izmed velikih imen Kranja. Rojen je na področju današnje občine Kranj, je pesnik Sorškega polja, ki leži v občini Kranj, konec svojega življenja
je preživel v Kranju in še danes počiva v Prešernovem gaju v Kranju.
Simon Jenko je pisal o sreči in ljubezni. Bil je velik domoljub in vizionar. To pa so
vrednote, ki so aktualne tudi danes. Jenkovo vizionarstvo zelo lepo odražajo verzi, ki so vklesani na njegov nagrobni spomenik v Prešernovem gaju:

Ko jaz v gomili črni bom počival,
In zelen mah poraste nad menój,
Veselih časov srečo bo užival,
Imel bo jasne dneve narod moj.
Zavod za turizem
in kulturo Kranj
Mag. Tomaž Štefe,
direktor Zavoda za
turizem in kulturo
Kranj
Zavod za turizem in kulturo Kranj si že
nekaj let prizadeva za večjo prepoznavnost Simona Jenka v Kranju, Sloveniji in
tudi v krajih v tujini, kjer je živel in delal.
Letos smo pod častnim pokroviteljstvom
župana Mestne občine Kranj g. Matjaža
Rakovca k skupnemu sodelovanju pritegnili Kulturno društvo Šmonca iz Podreče
in njegovega predsednika Rudija Zevnika,
Društvo slovenskih pisateljev, Osnovno
šolo Simona Jenka, Gimnazijo Franceta
Prešerna, Gimnazijo Kranj, Prešernovo
gledališče Kranj, Mestno knjižnico Kranj
in številne posameznike. Skupaj smo pripravili Jenkove dneve, ki trajajo od 18.
do 27. oktobra. Začetek Jenkovih dnevov
zaznamuje datum pesnikove smrti, zaključek pa njegovega rojstva.
Zavod za turizem in kulturo Kranj od leta
2016 pripravlja kulturno slovesnost v počastitev spomina na Simona Jenka v Prešernovem gaju. Letošnja bo 18. oktobra
ob 10. uri. V šolah učenci že pišejo literarna dela za letošnjo izdajo zbirke Kranj-

ske Vaje, po zgledu ilegalnega rokopisnega
dijaškega lista Vaje, ki ga je v gimnazijskih
letih pisal Jenko s prijatelji. Kranjske Vaje
bomo izdali v lično oblikovani knjižici,
dijaki bodo svoja literarna dela prebrali v
Prešernovem gaju in se srečali z letošnjimi
nominiranci za Jenkovo nagrado v Mestni
knjižnici Kranj.
Vrhunec dogajanja bo v Prešernovem
gledališču Kranju, kamor nam je letos
uspelo vrniti podelitev Jenkove nagrade.
Poleg navedenega je Zavod za turizem in
kulturo Kranj pridobili v upravljanje hišo v
starem Kranju, v kateri je živel Simon Jenko – hišo že preurejamo v Jenkovo sobo,
ki si jo bo mogoče ogledati, namenjena pa
bo umetnikom, ki bodo prišli na rezidenčno bivanje in ustvarjanje v Kranj.
Vse bralce lepo vabimo, da se udeležijo
prireditev, ki smo jih pripravili v spomin
Simonu Jenku.

KD Simona
Jenka Šmonca
Rudi Zevnik,
predsednik KD
Simona Jenka –
Šmonca
Začetki KD Simona Jenka – Šmonca segajo
že v začetek dvajsetega stoletja. V tem času
je imelo društvo več različnih funkcij in je
opravljalo različne kulturne dejavnosti ter
nekajkrat spremenilo svoje ime. Pod imenom KD Simona Jenka – Šmonca Mavčiče
društvo deluje 15 let. Program društva temelji predvsem na obujanju in ohranjanju

spomina na Simona Jenka, pesnika Sorškega polja. Več kot desetletje se društvo
povezuje z Društvom slovenskih pisateljev
in skupaj z njim soustvarja Jenkove dneve,
ki potekajo vsako leto od 18. do 27. oktobra. V tem času se poleg podelitve Jenkove
nagrade odvijajo različni dogodki. Vsako
leto se pesniku v spomin poklonimo ob
spomeniku na Podreči, ki ga obiščejo nominiranci za nagrado. Spominska slovesnost na Podreči bo 20. oktobra 2019.
Prireditev se bo začela s pohodom Po poti
Jeprškega učitelja ob 8. uri na Drulovki in
se zaključila s spominsko slovesnostjo pri
spomeniku na Podreči ob 12. uri.
Do letošnjega leta smo v Mavčičah skupaj
z Društvom slovenskih pisateljev (z izjemo
leta 2016) podeljevali tudi Jenkovo nagrado. Letošnje leto se dogodek prestavi nazaj
v Kranj, v Prešernovo gledališče, kjer so
nagrado podelili prvič. S tem želimo dogodek ponovno približati Kranjčanom in
poskrbeti, da bo postal širše obiskan in
prepoznan.

res velikih pesniških imen, vsekakor pa so
vse poetike vseh nagrajenih pesnikov in
njihovih pesmi sedaj, in upam, za vedno,
pred nami na mizi, tukaj in zdaj. Zato se
lahko za vsako leto vračamo in pregledujemo, kje smo, kaj smo, kdo smo in kako
smo. Tudi za to gre v poeziji.
Slavnostna podelitev Jenkove nagrade
bo v Prešernovem gledališču Kranj 24.
oktobra 2019 ob 19. uri.

Društvo slovenskih pisateljev
Dušan Merc,
predsednik Društva
slovenskih pisateljev
Globoko intimno žalost zaradi sveta, v katerega smo postavljeni, otožnost in grenkobo zaradi hudobije in pritlehnosti ljudi,
med katere smo narojeni, morda lahko
premagujemo ali vsaj blažimo z jasno ironijo in odkritim posmehom. Vendar šele,
ko ugotovimo, kdo smo in kje smo, kateremu narodu pripadamo, kakšna je naša
usoda, v katerem jeziku živimo in kakšna
je naša pesniška moč. In tu je Jenko za
vedno postavljen med največje slovenske
pesnike vseh časov.
Simon Jenko je v časovnem zaporedju
največjih slovenskih pesnikov nedvomno
takoj za Prešernom v izražanju in posredovanju svojega občutenja in odnosa do
sveta v svetli in jasni slovenščini, v ritmu
in metrumu. Prešernu in Jenku so sledili
nekateri res veliki in vsak po svoje nedosegljivi pesniki samo zaradi vedno novega
načina, kako upesniti svet in sebe v njem.
Jenkovo nagrado od leta 1986 podeljuje
Društvo slovenskih pisateljev sodobnikom. Na tem kar dolgem seznamu je nekaj

Jenkovi dnevi
18. – 27. oktober 2019

petek, 18. oktober
10.00
11.00

Poklon pesniku Simonu Jenku ob 150 letnici
smrti, Prešernov gaj
Okrogla miza: Vpliv okolja na ustvarjanje poezije
in proze, Mestna knjižnica Kranj

nedelja, 20. oktober
8.00
12.00

Pohod po poti Jeprškega učitelja, Drulovka
Spominska slovesnost pri spomeniku Simona
Jenka, Podreča

četrtek, 24. oktober
19.00

Slavnostna podelitev Jenkove nagrade,
Prešernovo gledališče Kranj

Spremljevalni dogodki

petek, 4. oktober
18.00

Prireditev Vodnjak Šmončeve poezije,
Knjižnica Medvode

četrtek, 17. oktober
19.00

Večer posvečen Simonu Jenku, OŠ Orehek

torek, 15. oktober do 2. november
Razstava Čut se zlije mi v besede, Knjižnica Medvode

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

www.visitkranj.si

instagram

Foto: Damjan Vrhovnik

značko #visitkranj!

Foto: MKK Andra Bernik

njegovi okolici označiti z

www.visitkranj.si

2

KAM V MESECU OKTOBRU?
TOREK, 1. oktober 2019
10:00

Predavanje: Klopni
meningoencefalitis in moja pravica
do brezplačnega cepljenja
Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 2. oktober 2019
10:30

17:00
19:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Predavanje, Rijeka Evropska prestolnica kulture 2020
Gorenjski muzej,
Vojnomirova dvorana
Tačkova urica
Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Skrivnostna Alžirija
Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 3. oktober 2019
16:00
16:00
18:00
19:00
20:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po
festivalskih razstavah, Glavni trg
Brezplačna otroška ustvarjalna
igralnica
Vodopivčeva ulica 2
Vodenje po razstavi in predstavitev
kataloga Silvestra Komela
Galerija Prešernovih nagrajencev
Lorca in flamenko
Mestna knjižnica Kranj
Koncert: Dovč & Gombač 2019
Stolp Škrlovec

19:00

20:00

Jata izkušenih ptic, družbena
koreografija v III. življenjskem
obdobju PONOVITEV
Stolp Škrlovec, ulice Kranja
KŠK Ultraviolet Electronic Festival
2019, Bazen Kranj

PONEDELJEK, 7. oktober 2019
17:00

Lego roboti (Code Week) - poteka do
11.10.2019, Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 8. oktober 2019
15.00

16:00
16:00
17:30
18:00
18:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetnosti: Video delavnica z
mobilnimi telefoni na temo Črno-belo
Galerija Mestne hiše
Brezplačna ustvarjalna igralnica
Vodopivčeva ulica 2
Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Glasbeni objem
Stolp Pungert
Delavnica: Tok ženske, Stolp Pungert
Predavanje: Email marketing
Župančičeva ulica 22

SREDA, 9. oktober 2019
16:00
17:00
19:00
19:30

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po
festivalskih razstavah, Glavni trg
Delavnica: Beremo s Tačkami
Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Evforija
Mestna knjižnica Kranj
Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 10. oktober 2019

Izkušena glasbenika, ljudska godca 21. stoletja,
vas bosta ob 15-letnici glasbenega soustvarjanja 10:00
popeljala na izjemno zvočno popotovanje, s svojo
virtuoznostjo in hudomušnostjo predstavila sloven- 16:00
sko ljudsko glasbo v sodobnih in živih priredbah,
na turneji pa premierno zaigrala tudi kopico svežih 17:00
avtorskih kompozicij.

Lažje poslušamo, kot beremo
Glavni trg 23
Sejem: Karierni dan
Izobraževalni center BB
Delavnica izdelave domače
kozmetike, Prešernova ulica

PETEK, 4. oktober 2019
10:30
16:00

17:30
18:00
19:00
19:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
razstavah, Glavni trg
Jata izkušenih ptic, družbena
koreografija v III. življenjskem
obdobju PREMIERA
Stolp Škrlovec, ulice Kranja
Alica, OKC Krice Krace
Muzejski večer: Repatriacija kulturne
dediščine in najspornejša muzejska
zbirka na svetu, Ullrichova hiša
Razstava: Urška Pečnik, A se ti zdi ta
luk za Slovenijo? Layerjeva hiša
Jata izkušenih ptic, družbena
koreografija v III. življenjskem
obdobju PREMIERA
Stolp Škrlovec, ulice Kranja

SOBOTA, 5. oktober 2019
10:00
10:00
11:00
14.00
16.00

17:00
17:00

Sobotna matineja: Martin Krpan,
Teater Cizamo, Prešernovo gledališče
Ustvarjalna delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Dnevi Evropske kulturne dediščine:
Klasičen ogled Kranja, Kranjska hiša
Festival piva in klobase
Rovi pod starim Kranjem
Jata izkušenih ptic, družbena
koreografija v III. življenjskem
obdobju PONOVITEV
Stolp Škrlovec, ulice Kranja
Predstava: Motovilčica
Stolp Pungert
Predstava: Mala in modra - premiera
gledališke predstave za vse
generacije, Dom krajanov Primskovo

20:00

Predstava: MiMart Flamenco Trio Claveles, Stolp Škrlovec

PETEK, 11. oktober 2019
17:00
17:00
17:00
17:30
19:30
20:00

Dva zmerjavca
Mestna knjižnica Kranj
Odprtje razstave Čriček in temačni
občutek, Mestna knjižnica Kranj
Dnevi Evropske kulturne dediščine:
Vodenje po rovih pod starim Kranjem
Kranjska hiša
Predstava: Strah, OKC Krice Krace
Thomas Bernhard: Zabava za Borisa
Prešernovo gledališče
Koncert: Sabizmi, Layerjeva hiša

SOBOTA, 12. oktober 2019
08:00
10:00
10:00
10:30
17:00

Bolšji sejem, Glavni trg
Dnevi Evropske kulturne dediščine:
Vodenje po rovih pod starim Kranjem
Kranjska hiša
Sobotna matineja: ZooPotniki,
Lutkovno gledališče Pupilla
Prešernovo gledališče
3. Tek za Kranj, Memorial Vincenca
Drakslerja, Glavni trg
Zgodbe od vsepovsod, Bojan Pretnar
Stolp Pungert

NEDELJA, 13. oktober 2019
11:00

Konstanov piknik, Zgornja Besnica

PONEDELJEK, 14. oktober 2019
17:00
17:00
18:00

6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Kamišibaj delavnica za
najmlajše, Stolp Pungert
Delavnica: LEGO ustvarjalnica
Mestna knjižnica Kranj
6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Ne tako tuje pravljice
Stolp Pungert

TOREK, 15. oktober 2019
16:00
17:30
17:30
17:30

Na delavnici izdelave naravne kozmetike bo prikazana izdelava macerata, naravnega domačega 18:00
mazila in mila po hladnem postopku.
19:00 Delavnica: Kviz znanja
Mestna knjižnica Kranj
18:00
19:00 Pub kviz, Stolp Pungert
19:00

Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Digitalna fotografija
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Improliga
Stolp Pungert
Delavnica: Pravljična joga
Mestna knjižnica Kranj
6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Res lepo je rekla miška
Stolp Pungert
Predstave na Pungertu
Stolp Pungert
Predavanje: Ko branjevke govorijo o
radiaciji, Mestna knjižnica Kranj

17:30

19:00
19:30

ČETRTEK, 17. oktober 2019
07:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:00
19:00
19:30
20:00
20:00

Terenska krvodajalska akcija Stražišče, Prošport center Stražišče
Brezplačna ustvarjalna igralnica
Vodopivčeva ulica 2
6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Kamišibaj delavnica za
najmlajše, Stolp Pungert
Predavanje: Okrogla miza 150 let
organiziranega gasilstva na
Slovenskem, Ullrichova hiša
Švica - kaj je treba vedeti
Švicarska šola
Literarno ozvezdje: Sodni dnevi dr.
Petra Čeferina
Mestna knjižnica Kranj
Večer posvečen Simonu Jenku
OŠ Orehek
Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče
Damski večer nad strehami Kranja
Panorama Stara pošta
Matchkanje, Stolp Škrlovec

10:30
19:30
23:00

Krančkov zajtrk, Stolp Pungert
Sobotna matineja: Rokec na drugem
koncu sveta, Uš lutke
Prešernovo gledališče
6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Kamišifest
Stolp Pungert
Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče
Razpaljotka!
Bazen Kranj

NEDELJA, 20. oktober 2019
9.00

11.00
12.00

Pohod po poti Jeprškega učitelja,
zbor v Drulovki. Na parkirnem
prostoru nasproti pizzerije
Karantanija, Drulovka
Konstanov piknik
Zgornja Besnica
Spominska slovesnost pri spomeniku
Simona Jenka, Podreča

PONEDELJEK, 21. oktober 2019
19.30

Ivan Cankar: Ob zori
Prešernovo gledališče

TOREK, 22. oktober 2019
09:30
17:00
17:30

18:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
razstavah, Glavni trg
Predstava za otroke Ifigenija
Sfrčkljana, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Glasbeni objem
Stolp Pungert
Delavnica: Digitalna fotografija
Mestna knjižnica Kranj
Koncert: OkTubafest, Slavnostni
koncert ob 10. letnici delovanja
(Glasbena šola Kranj) - prost vstop
Prešernovo gledališče

V objemu srednjeveškega Stolpa Škrlovec se boste
lahko »parčkali« preko plesa in povezovalnih iger.
Dogodek je namenjen tistim, ki si želijo najti novih
prijateljev ali partnerja. Spremljajoči program vam SREDA, 23. oktober 2019
obljublja prigrizke za vse okuse in dobro kapljico. 16:00 8. Mednarodni festival likovnih
Tisti, ki se bodo ta večer »po-match-kali«, dobijo
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
romantično nagrado.
razstavah, Glavni trg

PETEK, 18. oktober 2019
8.00
10.00
10.00
11:00
17:30

19:30
20:00

Razstava Simon Jenko – 150 letnica
smrti, Mestna knjižnica Kranj
8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
razstavah, Glavni trg
Poklon pesniku Simonu Jenku ob
150 letnici smrti, Prešernov gaj
Okrogla miza na temo Vpliv okolja na
ustvarjanje poezije in proze
Mestna knjižnica Kranj
6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Večer z Aljažem
Jovanovičem, Stolp Pungert
Predstava: Čopkometer, Kaličopkovo
gledališče, OKC Krice Krace
Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče
Koncert: Tretji kanu
Stolp Škrlovec

Spomladi je višek popularnosti dosegla televizijska SOBOTA, 19. oktober 2019
serija o tragični nesreči v černobilski jedrski elektrarni leta 1986 in njenih daljnosežnih posledicah. 09:00 Krančkova transverzala
Stolp Pungert
Kaj se je medtem dogajalo v Jugoslaviji, Sloveniji
ter na Gorenjskem? Kakšni so bili odzivi oblastni- 09:30 5. pohod »Po poteh žitnih polj« - KS
Primskovo, Dom krajanov Primskovo
kov, znanstvenikov in ljudi na nesrečo?
20:00 Filmsko gledališče: Oni
Stolp Škrlovec

Henrik Ibsen velja za »očeta sodobne drame« in
Strahovi so bili ob nastanku 1881 razglašeni za SREDA, 16. oktober 2019
najbolj nemoralno sodobno dramo, ki je zbudila 17:00
Delavnica: Beremo s Tačkami
ogorčenje in odpor, saj se je avtor poleg vprašanja
Mestna knjižnica Kranj
evtanazije dotaknil tudi spolnih bolezni, kar je bilo 15:00 8. Mednarodni festival likovnih
v tedanji družbi tabu. Dramo smo uvrstili na reperumetniosti: Likovna delavnica na
toar z željo, da z njeno uprizoritvijo razkrijemo tudi
temo Črno-belo, Layerjeva hiša
naše strahove in jih z gledališko katarzo morebiti
očistimo.

10:00
10:00

17:30

17:30

Motovilke vam bodo pripravile zabavni kviz večer z
različnimi zabavnimi rubrikami.
19:30 Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče

6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: otvoritev razstave Kamišibaj skozi slovenske pravljice
Stolp Pungert
#Zobotrebec! Alan Ford!
Mestna knjižnica Kranj
Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče

19:00
19:00

Pesniški slam večer
Layerjeva hiša
Predavanje: Znanost na cesti,
Opazovanje črnih lukenj v vesolju
Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 24. oktober 2019
10:30
16:00
18:00
19:00
19:00

20:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
razstavah, Glavni trg
Sejem: Tržnica znanja
Izobraževalni center BB
Odprtje razstave: Po sili vojak 2
Grad Khislstein
Novinarjev kalejdoskop: Petra Lesjak
Tušek, Mestna knjižnica Kranj
Slavnostna podelitev Jenkove
nagrade 2019 (Društvo slovenskih
pisateljev Ljubljana, ZTK Kranj, MO
Kranj in Kulturno društvo Simona
Jenka - Šmonca Mavčiče) - Prost
vstop, Prešernovo gledališče
Koncert: Romanca
Stolp Škrlovec

PETEK, 25. oktober 2019
10:30
17.00
18.00
17:30

Tradicionalni pohod je namenjen vsem Gorenjcem,
ne le krajanom Primskovega. Poteka v čast pra- 20:00
znovanja KS Primskovo in združuje vse generacije,
zdravje, kulinariko in zabavno druženje.

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
razstavah, Glavni trg
Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem
Predstava: Pravljična ura Babice Pra,
ki sploh ne pričakuje tigra,
Gledališče Unikat, OKC Krice Krace
Predstava: Spopad generacij
Stolp Škrlovec
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Kranj, oktober 2019
23:00

Chagadelia presents: TROMO (live!)
Bazen Kranj

SOBOTA, 26. oktober 2019
10:00
16:00
17:00
18:00
17:00
19:00
20:00

Sobotna matineja: Palček Nos,
Gledališče iz desnega žepka
Prešernovo gledališče
Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem
Pravljice iz čarobne malhe, Natalija
Herlec, Otroški stolp Pungert
Noč čarovnic - predstava primerna
starejšim otrokom
Rovi pod starim Kranjem
Predstava: Spopad generacij 2019
Stolp Škrlovec

NEDELJA, 27. oktober 2019
16:00
17:00
18:00

Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem

19:00

Noč čarovnic - predstava primerna
starejšim otrokom
Rovi pod starim Kranjem

PONEDELJEK, 28. oktober 2019
08:00
09:00
16:00
17:00
18:00

Delavnica: Počitnice s škratom
Krančkom, Stolp Pungert
Juhuu, počitnice so tu
Akademija gibanja in veščin
Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem

VSAK DAN
07:30

9.00
16.45
17:00
17:00
17:15
19:45

»1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
Več na visitkranj.si, solazdravja.com
Slovenija, moja nova država
Medgeneracijski center
Joga za starejše
Medgeneracijski center
Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov (razen 28.10.)
Stolp Pungert
Stolpova igralnica (razen 28.10.)
Stolp Pungert
Krančkova igralnica - družini
prijazna svetovalnica (razen 28.10.)
Stolp Pungert
Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov (razen 28.10.)
Stolp Pungert
Fitpro - Metabolični trening (HIIT)
Zavod Artutrip

VSAK TOREK
10:00
17:00
17:00
17:00
19:00

Vozičkanje, Stolp Pungert
Šivalnica, Stolp Pungert
Družabne igre
Mestna knjižnica Kranj
Razumem, znam slovensko
Medgeneracijski center
Fitpro - Nirvana metoda
Gimnazija Franceta Prešerna

VSAKO SREDO
16:30
17:00
17:00
17:15
17:30

Delavnica: LEGO ustvarjalnica
Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 29. oktober 2019
08:00
16.00
17.00
18.00

Delavnica: Počitnice s škratom
Krančkom, Stolp Pungert
Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem

NE ZAMUDITE!

SREDA, 30. oktober 2019
08:00
16.00
16.00
17.00
18.00

Delavnica: Počitnice s škratom
Krančkom, Stolp Pungert
8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Zaključno vodstvo po
festivalskih razstavah, Glavni trg
Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem

8. Mednarodni
festival likovnih
umetnosti Kranj

Na 8. Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Črno
in belo v Kranju se bo predstavilo 126 avtorjev iz 25
držav. Osrednje prizorišče bodo vse galerije mestnega
jedra Kranja. Posebna razstava bo prikazala Janeza
ČETRTEK, 31. oktober 2019
Bernika in njegove mednarodne sodobnike – Picassa,
14:00 Čarovniški piknik, Glavni trg
Dalija, Vasarelya, Rauschenberga, Dada in mnoge dru18:00 Noč čarovnic za odrasle - Nočna mora ge. Predstavljeni bodo izvrstni Prešernovi nagrajenci,
do 22. ure, Rovi pod starim Kranjem mednarodne avtorice na področju krpank, lokalna likovna produkcija, arhitekti, oblikovalci, striparji in video
22:00 Joške v’n – čarovniški večer na
ustvarjalci. Samostojne predstavitve bodo imeli Žarko
Bazenu, Bazen Kranj
Ob noči čarovnic na Bazenu pripravljajo poseben Vrezec in Milena Gregorčič ter izbrani hrvaški umetniki.
čarovniški večer, na katerem vas bo zabavala sku- Nagrado ZDSLU za življenjsko delo na področju črno-belega slikarstva bo prejel prof. Črtomir Frelih.
pina Joške v'n. Ples in zabava sta zagotovljena!
Uradno odprtje festivala bo 1. oktobra 2019 ob 17.
uri s pohodom po galerijah in razstaviščih v mestnem
jedru Kranja. Od 3. do 29. oktobra 2019 bodo organizirana javna vodstva po razstavah, likovne delavnice
in literarna branja.

Tek za Kranj

Memorial Vincenca
Drakslerja bo 12. oktobra

Kanjončica, Stolp Pungert
Stolpova igralnica (razen 16.10. in
30.10.), Stolp Pungert
Vodeni ogledi Parka Brdo
Brdo pri Kranju
Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov (razen 30.10.)
Stolp Pungert
Pravljična sredica
Mestna knjižnica Kranj

10:00
16:00
16:45
17:00
17:00
17:00
17:30
18:30
18:30
19:30

Medkulturno v Kranju
Medgeneracijski center
Četrtki ob vodnjaku: ekološka tržnica,
glasbeni program, Glavni trg
Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov (razen 31.10.)
Stolp Pungert
Čarobni prsti
Mestna knjižnica Kranj
Stolpova igralnica (razen 31.10.)
Stolp Pungert
Godalkanje z Bojanom Cvetrežnikom
Stolp Pungert
Začetni tečaj šivanja
Layerjeva hiša
Fitpro - Nirvana metoda
Zavod Artutrip
OM Chanting
Medgeneracijski center
Fitpro - Metabolični trening (HIIT)
Zavod Artutrip

VSAK PETEK
09:00
10:00
11.:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Spoznajmo slovenski jezik
Mestna knjižnica Kranj
Igralne urice
Mestna knjižnica Kranj
Vodeni ogledi Parka Brdo
Brdo pri Kranju
Krančkova poplesovalnica
Stolp Pungert
Zabavna urica z Modrim psom
Mestna knjižnica Kranj
Tehnološka izba, Stolp Pungert
Stolpova igralnica, Stolp Pungert

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
Pravljične pripovedovalnice
Stolp Pungert

Kostanov piknik
Ob robu gozda v Novi vasi v Zgornji Besnici bo tudi letos
zadišalo po pečenem kostanju, domačem moštu in
dobrotah iz kotlov ter pečic. S stojnic vas bodo vabili
izdelki gospodinj, sirarjev, čebelarjev, zeliščarjev, Ribničanov in unikatni umetniški izdelki.
13. 10. in 20. 10. 2019, od 11.ure dalje, Nova vas
v Zgornji Besnici

Razstava
Silvestra Komela
Razstava, na kateri je osrednji motiv kraška in primorska (po)krajina, je nastala v sodelovanju z umetnikovo
družino. Boštjan Komel je del svojega življenja posvetil
predstavljanju očetove umetniške zapuščine. V pričujočem tekstu Šestnajst let in naprej …. nam nazorno
opiše, da je bil njegov oče tudi človek s posluhom za
družino. Umetnik se je preživljal s poučevanjem, v 80.
letih prejšnjega stoletja pa se je predal slikarstvu in razvil samosvojo likovno govorico, ki ga je postavila med
najpomembnejše slovenske slikarje druge polovice 20.
stoletja. Katalog in razstava predstavljata predvsem dela
iz tega obdobja. Silvester Komel je kraško pokrajino s
toplino barvnih kromatskih stopnjevanj in svetlobo, ki
proseva iz njenih globin kot upanje in optimizem, spremenil v sliko, ki gledalcu razpre ta svet skozi oči in dušo
subtilnega umetnika. Razstava bo na ogled do srede,
20. novembra 2019.
3. 10. 2019 ob 18. uri, vodenje po razstavi z dr. Nelido
Nemec in Boštjanom Komelom, Galerija Prešernovih
nagrajencev

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

Festival piva in
klobase

Rovi pod starim Kranjem vsako leto gostijo Vinsko pot,
letos pa se bodo premierno predstavili številni slovenski mikropivovarji. Ljubitelji piva boste tako lahko
izbirali med raznovrstnimi različicami te priljubljene
pijače. Poleg tega boste izvedeli, kako je videti zgodnja
trgatev hmelja in kako se iz pridelka zvari pivo, ter pokusili trgatveno pivo iz svežega hmelja, ki so ga obrali v
septembru. Sproščeno druženje bo začinila specialiteta
Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja ponuja na- dežele Kranjske – kranjska klobasa.
slednje možnosti sodelovanja: Krančkov otroški tek, tek 5. 10. 2019 od 14. do 19. ure, Rovi pod starim Krana 3,3 kilometra, tek na 10 kilometrov in memorialni njem. Cena vstopnice v predprodaji: 12 EUR (termini
pohod Vincenca Drakslerja po skritih kotičkih Kranja. med 14.00. in 18.30) in 14 EUR (termini med 19. in
Glavno startno prizorišče bo Glavni trg, kjer bodo ob 21. uro).
10.30 krenili na pot pohodniki, ob 11.30 najmlajši, ob Cena vstopnice na dan dogodka: 14 EUR (termini med
12. uri pa tekači na 3,3 in 10 kilometrov. Družabni del 14.00 in 18.30) in 16 EUR (termini med 19. in 21.
prireditve s podelitvijo priznanj se bo nadaljeval na vrtu uro). V ceno vstopnice so vključeni steklen vrček za
gradu Khislstein.
pivo, 4 kuponi za pivo in 1 kupon za degustacijo kloNa dogodek se lahko prijavite na uradni spletni strani base. Vstopnice so na voljo preko Eventima in na vseh
prodajnih mestih Petrola.
prireditve: www.tekzakranj.si.
V letošnjem letu v kranjski občini združujemo tradicionalni Županov tek in Tek za Kranj v veliko dobrodelno-rekreativno tekaško prireditev Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja, ki bo potekala v soboto, 12.
oktobra, v Kranju. Dogodek bo ponujal druženje vseh
generacij, od najmlajših, šolarjev, tekačev tekmovalcev
in rekreativcev do športnih društev in klubov.

VSAK ČETRETEK

VSAK PONEDELJEK
08:30

17:00

Po sili vojak 2

Prisilno mobilizirani
Gorenjci in Korošci v
nemško vojsko 1943–1945
V nemško vojsko je bilo prisilno mobiliziranih več kot
12 tisoč Gorenjcev in Korošcev, več kot dva tisoč jih
je tam izgubilo življenje. V treh desetletjih od prve
razstave so bile objavljene številne knjige spominov in
posnete mnoge izjave prisilnih mobilizirancev, izšlo je
nekaj znanstvenih člankov, predvajan je bil dokumentarni film in še bi lahko naštevali. Leta 2001 je Jože
Dežman zbral razpoložljivo gradivo, predvsem dnevnike
in spominske zapise prisilnih mobilizirancev, v antropološko skico generacije. Potem je znanstveno obravnavo
gorenjskih prisilnih mobilizirancev prevzela Monika Kokalj Kočevar in jo delno sklenila z doktorsko nalogo in
njeno knjižno objavo leta 2017. Za razstavo je iz svojih
zbirk zbrala nosilne predmete, dokumente, fotografije.
Razpoložljive vire za koroške mobilizirance je zbral
Marjan Linasi. Uroš Košir kot zbiralec in raziskovalec
predstavlja značilno opremo enot s slovenskimi mobiliziranci kot dragoceno zbirko predmetov, dokumentov
in fotografij, ki ilustrirajo življenjske razmere in usode
prisilnih mobilizirancev.

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.
Škrat Kranček bo nagradil tri najlepše buče. Na voljo
bo tudi kulinarična ponudba s čarovniškimi flancati, kostanjem, klobasami, pivom in čarovniškimi napoji. Za
prijetno glasbeno vzdušje pa bosta poskrbeli čarovnici
akustičnega dua Happy Vibe.

Noč čarovnic za otroke

Vstopnina: 6 EUR otroci, 10 EUR odrasli

Noč čarovnic za
odrasle

Vstopnina: 11 EUR
Obisk mlajšim od 14 let ni dovoljen.

Čarovniški piknik
31. 10. 2019 od 14. do 18. ure, Glavni trg
Za maskiranje so obvezne predhodne prijave na
www.visitkranj.si.

Odprtje razstave: 24. 10. 2019 ob 18. uri, grad
Khislstein

Krančkova
poplesovalnica

Čarovniški oktober
Prijazne čarovnice bodo otrokom v Rovih pod starim
Kranjem pričarale pravljični svet, v katerem bodo čarali,
se spopadli s čarovniškimi podvigi in premagali strah

PROGRAM ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

Kranček odpira svojo poplesovalnico! To je plesna delavnica za najmlajše, ki jo zelo rad obišče tudi sam. Primerna je za otroke od tretjega do osmega leta starosti.
Otroci se bodo učili enostavnih koreografij, s katerimi
bodo popestrili festivale in praznike v Stolpu Pungert.
4., 11., 18. in 25. 10. ob 17. uri, Stolp Pungert
Plačilo: 20 EUR/mesec

Organizatorji si pridružujejo pravico do
spremembe programa. Organizatorje prosimo,
da informacije o novembrskih dogodkih oddate
do 15. oktobra 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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Otroci bodo ustvarjali pravljice za kamišibaj
pod mentorstvom kamišibajkarjev.
Najpogumnejši bodo lahko svoje stvaritve
predstavili v sobotnem dopoldanskem delu
festivala.
Torek, 15. 10.
18.00
Res lepo, je rekla miška (glasbena
kamišibaj predstava); Jadranka
Završnik in Urška Košir

Memorial Gregorja
Vidmarja
Letošnji šesti Kamišifest bo posvečen Gregorju Vidmarju, ki nas je letos poleti tragično
in prezgodaj zapustil. V otvoritvenem tednu
bomo videli njegov vrhunski kamišibaj prvenec; predstavo z naslovom Bubek snuhec
zvezdosluhec v izvedbi igralca Aljaža Jovanovića, ki je med drugim znan iz nadaljevanke
Usodno vino. Nadarjeni slovenski igralec
je prejel Borštnikovo nagrado za mladega
igralca za svoje vloge v odmevnih gledaliških predstavah. V veliko čast nam je, da se
bo igralec takega kova družil z nami in se po
predstavi pogovarjal z gledalci o svojih igralskih izkušnjah.

Sreda, 16. 10.
17.30
Odprtje razstave: Kamišibaj skozi
slovenske pravljice
Četrtek, 17. 10.
17.00
Kamišibaj delavnica za najmlajše
Petek, 18. 10.
17.30
Aljaž Jovanović: Bubek snuhec
zvezdosluhec – In memoriam
Gregor Vidmar

PROGRAM

Sobota, 19.10.
10.30
kratke predstave za otroke z
ustvarjalno delavnico (različni
izvajalci)
17.00
odprtje otroškega kamišibaj
programa
18.30
program za odrasle

Ponedeljek, 14. 10.
18.00
Ne tako tuje pravljice; večer
pripovedovanja pravljic v tujih
jezikih
V pravljični večer nas bodo popeljali
popotniki in prebivalci naše dežele, ki imajo
tuje korenine.
17.00
Kamišibaj delavnica za najmlajše

Kamišifest se bo odvijal na Pungertu.

Delavnica za
podjetnike

Brezplačno vodenje
klasičen ogled Kranja

Spoznajte očarljivo mestno jedro Kranja skozi pripovedi izkušenih vodnikov, ki vas bodo
popeljali po mestu, kjer sta doma tradicija in
kultura. Mesto Kranj je že od nekdaj znano
kot gospodarsko, trgovsko, izobraževalno in
prometno središče Gorenjske. Stoji na 30 metrov visoki skali, v objemu rek Save in Kokre
ter je v celoti zaščiteno kot kulturni spomenik. Zbor je v Kranjski hiši 5. oktobra ob
11. uri. Naj se vam Kranj zapiše v srce!

Zavod za turizem in kulturo Kranj pripravlja za turistične in gospodarske ponudnike
v Kranju različne izobraževalne delavnice. V
septembru smo tako izvedli strokovno delavnico na temo Branje in razumevanje bilanc za
podjetnike. Na delavnici so na praktičnih primerih prikazali, kako vaše podjetje analizirajo drugi in kako se lotiti analize potencialnih
kupcev ali dobaviteljev tudi sami. Delavnico
je vodila mag. Nataša Pustotnik, magistrica
znanosti na področju podjetništva.
Vabljeni tudi na naslednjo delavnico, ki bo
26. novembra na temo delo in prehrana.
Več o delavnici in prijave na kristina.sever@
visitkranj.si.

Ustvarjalna ulica s pozitivnim vplivom
na ljudi in okolje!
Vsak pozoren obiskovalec starega mestnega jedra Kranja je najverjetneje opazil, da se
Jenkova ulica počasi a vztrajno spreminja v
butično in ustvarjalno ulico. V Bukvarni se
knjižne police šibijo pod težo odličnega leposlovja in stvarne literature. Poudarek je na
antikviranih knjigah, bralci in bralke angleških in nemških knjig pa tudi ne boste odšli
praznih rok.

V trgovini Keleke, ki spodbuja trajnostno
modo in pravično trgovino je svoj prostor
za ustvarjanje in šivalni stroj našel tudi Nejc
Stupan, ki ustvarja pod blagovno znamko
Let’s Doodle. Unikatni ročno izdelani in
potiskani kosi oblačil navdušujejo predvsem
ljubitelje deskanja in valov, čeprav se v njih
hitro prepoznajo vsi ljubitelji udobnih, kakovostnih in veselih oblačil… Če želite čisto svoj
pulover, pa si ga lahko izdelate tudi na kateri
izmed delavnic, ki jih organizirajo. Da pa bi
bila najkrajša ulica v mestu še slajša, se ustavite še pri dobrotah iz Čokoladnice Olimje,
ki stoji na Glavnem trgu.

Korak naprej nastajajo čarovnije iz gline keramičarjev Davida Almajerja in Eve Berce, ki
sta si uredila nov atelje in prodajno galerijo
Flamma Stoneware. Vrata bosta odprla konec oktobra, skozi izložbo pa že lahko občudujete keramične umetnine.

za otroke
otroke
za

za otroke

Rovi pod starim Kranjem
Rovi pod starim Kranjem
ob 16., 17. in 18. uri
25. - 30. 10.
ob
16., 17. in 18. uri
25. - 30. 10.

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

SOBOTA

OKTOBER

Strašljivo doživetje
v kranjskem podzemlju

5
FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE

FESTIVAL

SOBOTA

od 14.00 do 21.00 ure

5

ROVI POD STARIM KRANJEM
ROVI POD STARIM

Okusite vinorodno in kulinarično
Slovenijo
KRANJEM
ČETRTEK

NEDELJA

SOBOTA

15. 16. 21. 22. 23. 24. NOVEMBER
SOBOTA

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

PETEK

Vhod vsake pol ure (število obiskovalcev na termin je omejeno)

www.visitkranj.com

Vstopnice so na voljo nawww.visitkranj.com
vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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Strašljivo doživetje
v kranjskem
podzemlju
Strašljivo
doživetje

v kranjskem podzemlju

FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE
FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE
SOBOTA

5
15.5 16.

ROVI POD STARIM

Okusite
vinorodno in kulinarično
Slovenijo
SOBOTA
ROVIKRANJEM
POD STARIM
Okusite vinorodno in kulinarično
Slovenijo
KRANJEM

PETEKPETEK

PIVA in KLOBASE

OKTOBER

NOCNA MORA
MORA
NOCNA

31
31

OKTOBER

21. 22. 23. 24. NOVEMBER
15. 16. 21. 22. 23. 24. NOVEMBER
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
OKTOBER

OKTOBER

SOBOTA
SOBOTA

OKTOBER

SOBOTA
SOBOTA

PETEKPETEK

31

Noč čarovnic za odrasle
v rovih
pod starim
Kranjem
Noč
čarovnic
za odrasle
v rovih pod starim Kranjem

ČETRTEK
ČETRTEK

NOCNA MORA

SOBOTA

SOBOTA
SOBOTA

25. - 30. 10.

NEDELJA
NEDELJA

6. Kamišifest

www.visitkranj.com
Vstopnice so na voljo nawww.visitkranj.com
vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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Manca Strugar, Srečko Štagar. Fotografije: arhiv ZTKK,
organizatorji in nastopajoči, Andra Bernik, Damjan Vrhovnik, Andraž24.Muljavec,
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