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gledaliŠke
predstave
ŠMETIŠČNI ŠKRAT
Mladinski center Vrtojba
Sobota, 14. marec, od 16.00 do 16.40
Otroška gledališka predstava. Izvirna eko predstava je nastala v
sodelovanju z Zavodom Vista, njeno iskrivo zgodbo pa je
ubesedila priznana otroška pisateljica Aleksandra Pinterič.
Napeto dogajanje pred vrati živalskega vrta popestri avtorska
glasba, preplet igre in lutk ter aktivna vloga gledalcev. V naš
živalski vrt se je namreč prikradel Smetiščni škrat, ki smeti tudi
drugod. Slon, papiga in opica ne zmorejo brez pomoči otroške
domišljije in navihanosti, ki najdejo prebrisano pot do rešitve.
Ob smehu in glasbi bomo v preddverju našega malega
živalskega vrta rešili »največjo ekološko zagato na svetu« in z njo
vso naravo pred onesnaženjem. Predstava v slopu gledališkega
abonmaja Ku-Kuc, namenjen za predšolske otroke ter za
učence nižjih razredov osnovne šole. Informacije in rezervacije:
m: 041 308 256 ali 041 308 138 ter na info@kstm-sempetervrtojba.si. Za spremljevalce otrok vstopnine ni!

KAJ SE SKRIVA ZA VELIKIM TREBUHOM?
Mladinski center Vrtojba
Nedelja, 15. marec, od 17.00 do 18.20
Gledališka komedija. Predstava v izvedbi KUD igralske skupine
Drežnica. Avtorica (Vika Grobovšek) je v besedilu povezala
resničnost s fantazijo, probleme z domišljijo, igro z iluzijo. »Pa saj
to je otroška pravljična igra, to je predstava za mladinske
gledališke skupine!«»Nima veze, saj smo tudi mi otroci. Če pa
nismo, se pa igrajmo, da smo.« »Jaz bom kralj, jaz pa kraljica, kaj
2
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boš pa ti, daj, začnimo že!«. Režija, koreografija, izbor glasbe:
Igralska skupina Drežnica. Tretja predstava v sklopu ‘Abonmaja
komedij’ ljubiteljskih gledaliških skupin’. Predstave se odvijajo
enkrat mesečno ob nedeljah v veliki dvorani Mladinskega
centra Vrtojba. Informacije, rezervacije in nakup vstopnic na tel.
041/308256, več informacij dobite tudi na www.kstm-sempetervrtojba.si.

kŠtm Šempeter-vrtojba,
Ul. 9. septembra 137, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
info@kstm-sempeter-vrtojba.si, m: 041 308 256

gledaliŠka PredSTaVa: POŠTENA PUPA,
KOMEDIJA
Dom kulture Kromberk Loke
Sobota, 7. marec, ob 19.00
KD Moški pevski zbor Kromberški Vodopivci, vabi na ogled
predstave v izvedbi Gledališke skupine Face. Obljubljamo vam
veliko smeha.

kulturno druŠtvo moŠki pevski zbor
kromberŠki vodopivci,
m: 041 322 293, peterz@projekt.si

maTei ViŞNiec: ZGODBA O PANDAH, KI JO POVE
SAKSOFONIST Z LJUBICO V FRANKFURTU
SNG Nova Gorica, mali oder
Sreda, 4. marec, ob 20.00
Lirična komedija. Za abonma Mali oder, Konto in Izven.

JaN cViTkOViČ: OTROCI ADAMA IN EVE
SNG Nova Gorica, mali oder
Četrtek, 5. marec, ob 20.00
Doma in v tujini večkrat nagrajeni filmski režiser Jan Cvitkovič se
z avtorskim projektom prvič predstavlja gledališkemu občinstvu.
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Za abonma Konto in Izven.

JaN cViTkOViČ: OTROCI ADAMA IN EVE
SNG Nova Gorica, mali oder
Sobota, 7. marec, ob 20.00
Doma in v tujini večkrat nagrajeni filmski režiser Jan Cvitkovič se
z avtorskim projektom prvič predstavlja gledališkemu občinstvu.
Za abonma Konto in Izven.

PaUla VOgel: NAJSTAREJŠA OBRT
SNG Nova Gorica, veliki oder
Nedelja, 8. marec, ob 17.00
Gostovanje Mestnega gledališča Ptuj Komedija z damami stare
šole Zvezdano Mlakar, Anico Kumer, Marijano Brecelj, Alenko
Cilenšek, Marinko Štern. Pri predstavi sodelujeta tudi Helena
Blagne in Peter Srpčič. Za abonma Nedelja popoldan, Konto in
Izven.

JeaN BaPTiSTe POQUeliN mOliÈre: TARTUFFE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Četrtek, 12. marec, ob 20.00
Satirična komedija. Premiera. Za abonma Premiera in Izven.

maJa Nemec, miHa Nemec: ROKA
SNG Nova Gorica, mali oder
Petek, 13. marec, ob 17.00
Predstava za otroke od 5 do 9 let. Za Izven.

JeaN BaPTiSTe POQUeliN mOliÈre: TARTUFFE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Petek, 13. marec, ob 20.00
Satirična komedija. Za abonma Petek, Konto in Izven.

GLEDALIŠKA IGRALNICA
SNG Nova Gorica
Sobota, 14. marec, ob 10.30
Vodi igralka Medea Novak. Za abonma Gledališke igralnice in
Izven.

JeVgeNiJ ŠVarc: ZMAJ
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 14. marec, ob 20.00


gledaliŠke predstave

Družbeno politična bodica. Za abonma Konto in Izven.

PO aNTONU PaVlOViČU ČeHOVU: LJUBEZEN,
ALI PAČ …
SNG Nova Gorica, mali oder
Četrtek, 19. marec, ob 18.00
Mladi ustvarjalci Amaterskega mladinskega odra so povezali
ljubezenske situacije iz 19. stoletja s tistimi iz današnjega časa, ki
jih izkušajo sami. Premiera. Za Izven.

PO aNTONU PaVlOViČU ČeHOVU: LJUBEZEN,
ALI PAČ …
SNG Nova Gorica, mali oder
Petek, 20. marec, ob 18.00
Mladi ustvarjalci Amaterskega mladinskega odra so povezali
ljubezenske situacije iz 19. stoletja s tistimi iz današnjega časa, ki
jih izkušajo sami. Za Izven.

NikOlaJ VaSilJeViČ gOgOlJ: REVIZOR
SNG Nova Gorica, veliki oder
Petek, 20. marec, ob 20.00
Gostuje Slovensko narodno gledališče Maribor Satirična
komedija z Vladom Novakom, nosilcem Borštnikovega prstana
v glavni vlogi. Za abonma Veliki oder, Konto in Izven.

JacOB iN WilHelm grimm: SNEGULJČICA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 21. marec, ob 11.30
Gostuje SLG Celje. Goriški vrtiljak. Za abonma Veliki polžek in
Izven.

giaN carlO meNOTTi: ZMIKAVT IN STARA
DEVICA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 21. marec, ob 20.00
Gostujejo Slovensko komorno glasbeno gledališče, Festival
Velenje, Cankarjev Dom in SNG Opera in balet Ljubljana.
Komična opera v enem dejanju. Za Izven.
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Neda r. Bric: NORA GREGOR – SKRITI
KONTINENT SPOMINA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Torek, 24. marec, ob 20.00
Koprodukcija s SMG Ljubljana, Schauspielhaus Graz (Avstrija) in
Il Rossetti – Teatro Stabile del FVG (Italija). Dokumentarna fikcija
o znameniti goriški igralki Za abonma Konto in Izven.

JeaN BaPTiSTe POQUeliN mOliÈre: TARTUFFE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sreda, 25. marec, ob 20.00
Satirična komedija. Za abonma Sreda, Konto in Izven.

maJa adUŠa Vidmar: MODRO PIŠČE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Petek, 27. marec, ob 18.00
Gostuje Gledališče Koper. Za Izven.

maJa adUŠa Vidmar: MODRO PIŠČE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 28. marec, ob 10.30 in ob ob 16.00
Gostuje Gledališče Koper. Goriški vrtiljak. Za abonma Mali polžek
in Izven.

slovensko narodno gledaliŠČe nova gorica,
Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 335 22 47
(blagajna), blagajna.sng@siol.net, www.sng-ng.si
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filmSke
predstave
ZLOMLJENI JAREM?
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Četrtek, 5. marec, ob 20.15
r. Slavo Vajt (Slovenija, 1994). Ogled filma in pogovor z
ustvarjalcem. Ob 80-letnici Slava Vajta, uglednega filmske ga
ustvarjalca, fotografskega mojstra in pisca, ki je bil več kot tride
set let snemalec, direktor fotografije, režiser in scenarist na TV
Slovenija, se bo odvila projekcija dokumentarnega filma ter
pogovor z avtorjem, ki ga bo vodil Erik Toth.
Več o filmski ponudbi na: www.kulturnidom-ng.si

POTEPUH TOMAŽ
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 6. marec, ob 18.00
r. M. Pradal (Francija, 2012, podnapisi) 7+. Filmski vrtiljak
2014/15. Burleskna pravljica o petletnikih, ki morajo potepuhu
Tomažu obljubiti, da bodo pozabili na vsa pravila, ki so se jih
naučili v vrtcu.
Več o filmski ponudbi na: www.kulturnidom-ng.si

javni zavod kulturni dom nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, t: 05 335 40 10,
uprava@kulturnidom-ng.si, www.kulturnidom-ng.si
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filmSki VeČer: KARPOPOTNIK
SNG Nova Gorica, mala dvorana
Torek, 17. marec, ob 20.00
Hommage življenju in delu filmskega ustvarjalca Karpa Godine.
Gost večera Nebojša Pop Tasić. Za Izven.

slovensko narodno gledaliŠČe nova gorica,
Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 335 22 47
(blagajna), blagajna.sng@siol.net, www.sng-ng.si
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glaSBeNe,
ZABAVNE
in ostale
predstave

PLES V SABOTINU
Restavracija hotela Sabotin
Petek, 27. marec
Konzumacija: 12 €. Rezervacije: t: 05 336 52 00.

Hotel sabotin,
Cesta IX. korpusa 35, Solkan, t: 05 336 52 00,
hotel.sabotin@hit.si, www.hotelsabotin.com

PRIMORSKA POJE 2015
Dom krajanov Negovana Nemca Bilje
Nedelja, 1. marec, ob 18.00
MePZ DU Postojna, Zborovodkinja: Mirjana Možina Čepirlo;
MoPZ Ciril Kosmač Koper, Zborovodja: Miran Zadnik; MoPZ
Štmaver, Zborovodkinja: Nadja Kovic; MePZ Alojza Kocjančiča
Puče-Koštabona, Zborovodkinja: Milka Ivana Pucer; ŽePZ Prosek
Kontovel, Zborovodja: Marko Štoka; MePZ Izola, Zborovodja:
Anton Baloh; MePZ Cominum, Zborovodkinja: Ingrid Tavčar
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KONCERT OB ZAKLJUČKU ZBOROVODSKE ŠOLE
Velika dvorana Mestne občine Nova Gorica
Sobota, 21. marec, ob 19.00
Z zanimivim programom se bodo predstavili zborovodje in
zborovodkinje, ki so se udeležili zborovodske šole, Mojstrski
pristop k zboru, pod mentorstvom Jerice Gregorc Bukovec in
Ambroža Čopija.

javni sklad rs za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, Nova Gorica,
t: 05 335 18 50, oi.nova.gorica@jskd.si, www.jskd.si

PESNIŠKI VEČER Z VIDO MOKRIN PAUER
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Sreda, 11. marec, ob 20.15
Vida Mokrin Pauer, glas, poezija; Aleksander Arsov, glasba,
električna kitara.

DUO CLARIPIANO
Grad Kromberk
Četrtek, 19. marec, ob 20.00
Dušan Sodja, klarinet; Tatjana Kaučič, klavir; gost koncerta:
Martin Sikur, violončelo.
Klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kaučič sta Duo
Claripiano ustanovila leta 1994. Od tedaj ju ljubezen ne
povezuje samo na skupni življenjski poti, temveč tudi v glasbi.
Oba sta diplomirala na ljubljanski Akademiji za glasbo in
magistrirala na salzburškem Mozarteumu. Koncertna pot ju je
nato vodila na pomembne koncertne odre tako doma kot na
tujem. Skupaj sta posnela tri zgoščenke. Na tokratnem koncertu
se jima bo kot gost pridružil violončelist Martin Sikur. Grajske
harmonije. Vstopnina: 14 €, 10 €.

RUDI BUČAR & ISTRABEND
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Sobota, 28. marec, ob 20.15
Rudi Bučar, glas, kitara; Janez Dovč, harmonika; Goran Krmac,
tuba, stomp box; Gaber Radojevič, glasbeni producent; Gostje:
0
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Frčafele.
Rudi Bučar si bo iztekajoče se leto zapomnil po zelo uspešni
udeležbi na treh velikih glasbenih festivalih. Začelo se je z izdajo
albuma Kantajmo, nato se je udeležil izbora za pesem Evrovizije,
poletje pa se je nadaljevalo z zmago na Melodijah morja in
sonca, kjer je pobral vse, kar je bilo mogoče. Uspeh se je širil na
Slovensko popevko, kjer je prejel nagrado za najboljšo pesem v
celoti. Vstopnice v predprodaji do vključno 20. marca (do 20.30):
14 €, 10 €, po 20. marcu: 16 €, 12 €.

javni zavod kulturni dom nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, t: 05 335 40 10,
uprava@kulturnidom-ng.si, www.kulturnidom-ng.si

MANOUCHE, KONCERT
Mladinski center Vrtojba
Sobota, 14. marec, ob 21.30
Če vas srbijo pete, če imate radi vintage outlook in se radi
zabavate vam bo zagotovo všeč ta družba. Manouche je
glasbeni kolektiv iz Slovenije čigar glasbeno mešanico stilov bi
najlažje poimenovali electro gypsy swing. Njihova glasba je
polna humorja, nalezljivih melodij, lahkotnih besedil ter
virtuoznih intervencij vsakega izmed članov. Koncert je v
sklopu glasbenega abonmaja »VESELE MUZIKE« in zajema 3
koncerte v Mladinskem centru Vrtojba, več na www.kstmsempeter-vrtojba.si. Cena abonmaja je 18 € in je plačljiv v
enkratnem znesku. Vstopnica za posamezen koncert znaša 8 €.
Informacije in rezervacije na m: 041 308 256 ali 05 393 80 09 ter
na info@kstm-sempeter-vrtojba.si.

kŠtm Šempeter-vrtojba,
Ul. 9. septembra 137, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
m: 041 308 256, info@kstm-sempeter-vrtojba.si
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7. medNarOdNO glaSBeNO TekmOVaNJe iN
feSTiVal SVirÉl:
TamBUrJaŠi S SOliSTi, MOJCA LAVRENČIČ,
dirigeNTka
Dvorec Zemono, Vipava
Sobota, 21. marec, ob 20.00
Otvoritev 7. mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala
Svirél bo potekal na dvorcu Zemono. Nastopila bo tamburaška
skupina iz Vipave Tamburjaši, ki muzicira pod vodstvom mlade
dirigentke Mojce Lavrenčič. Skupina deluje od leta 2008.
Ustanovila jo je mag. Vlasta Lokar Lavrenčič. S Tamburjaši, ki v
imenu skrivajo tipično značilnost njihovega domačega kraja –
burjo, bodo nastopili številni solisti, nadarjeni mladi Primorski
glasbeniki.

KONCERT ŽIRANTOV HARMONIKE
Grad Ozeljan
Nedelja, 22. marec, ob 20.00
Klemen Leben, harmonika (Slovenija); Corrado Rojac, harmonika
(Slovenija/Italija); Marie-Andrée Joerger, harmonika (Francija).
Žirijo 7. mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala
Svirél sestavljajo mednarodno priznani koncertanti ter profesorji
iz Slovenije in tujine. Ti uveljavljeni glasbeniki se predstavijo
bodisi kot solisti bodisi v enkratnih komornih formacijah na tako
imenovanem Koncertu žirantov. Na teh edinstvenih koncertih
se prepleta virtuoznost glasbenih mojstrov in srčna igra.
Harmonika na nekoliko drugačen način.

GODALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE POSTOJNA
Miren, Gnidovčev dom Mirenski grad
Ponedeljek, 23. marec, ob 20.00
Marinka Kukec Jurič, dirigentka; AcCello, duo harmonika in
violončelo (Poljska); Godalni orkester Glasbene šole Postojna
sestavljajo tako sedanji kot tudi nekdanji učenci postojnske
Glasbene šole in znanje nadgrajujejo na konservatorijih in
akademijah. V vrstah orkestra so tudi profesorji in vsi, ki uživajo v
orkestrskem muziciranju. Kot poseben gost bo nastopil poljski
duo AcCello, ki se bo udeležil tudi tekmovanja Svirél.
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MLADINSKI ORKESTRI GORIŠKE
Cerkev svetega Mihaela Biljana
Torek, 24. marec, ob 20.00
Mladinski orkestri Goriške je naslov koncerta, ki združuje številne
mlade glasbenike Goriške in Brd. Nastopili bodo gojenci
glasbenih šol v Novi Gorici in Dobrovem. Briški godalni orkester
in Mali briški godalni orkester bo vodila Clara Bensa, Godalni
orkester Glasbene šole Nova Gorica bo vodil Aleksander Sluga.
Poleg njih pa bo zaigral še kitarski duo Potočnik iz Medane.

FINALNI KONCERT HARMONIK
Grad Kromberk
Sreda, 25. marec, ob 18.00
Finalisti tekmovanja Svirél. Gostje: novaBrass, trobilni ansambel
NOVA filharmonije; Simon Perčič, dirigent; Tekmovanje Svirél se
zaključi z razglasitvijo absolutnega zmagovalca discipline. Na
finalu se pomerijo najboljši izbrani tekmovalci solisti harmonike
in komorne skupine s harmonikami. Kot poseben gost bo
nastopil novo ustanovljeni trobilni ansambel novaBRASS, ki
deluje v okviru NOVA filharmonije in ga vodi Simon Perčič.
Sestavljajo ga nadarjeni primorski trobilci, tolkalci in pihalci.

GLASBA Z OBALE
Cerkev Marijinega vnebovzetja Medana
Petek, 27. marec, ob 20.00
Koncert komornih skupin in solistov Umetniške gimnazije Koper.
Trobilni kvintet prof. Roka Vilharja; Bilka Peršič, harfa (prof. Anja
Gaberc); Teja Udovič Kovačič, harmonika; Trio Lara Nemac (flavta),
Samanta Škorja (klarinet), Žana Morel (saksofon) (prof. Luca Ferrini).

KONCERT ŽIRANTOV GODAL
Grad Dobrovo
Sobota, 28. marec, ob 20.00
Nadežda Tokareva, violina (Rusija/Slovenija); Hendrik
Blumenroth, violončelo (Nemčija); Iztok Hrastnik, kontrabas
(Slovenija); Luca Ferrini, klavir (Slovenija/Italija); Žirijo godal 7.
mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala Svirél
sestavljajo ugledni domači in tuji koncertanti in profesorji. Ti
mednarodno priznani glasbeniki bodo zaigrali tako solistične
kot tudi skladbe za komorno igro. Na tako imenovanem
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Koncertu žirantov bodo v unikatnih sestavih mojstrsko
predstavili zanimiv koncert z dobro glasbo.

VEČER AKADEMIJE NOVA V POČASTITEV 500
LETNICE OLTARJA
Cerkev svetega Križa Kojsko
Nedelja, 29. marec, ob 20.00
Cerkev svetega Križa v Kojskem predstavlja s svojim 500 let
starim oltarjem enega izmed zgodovinskih biserov Slovenija. V
počastitev tega jubileja bodo komorne skupine pihal in godal, ki
se celo leto urijo na posebni Akademiji NOVA v Novi Gorici,
izvedli koncert izbrane glasbe. Kot posebna gostja bo z njimi
zapela mezzosopranistka Martina Kocina.

JAZZ & BRDA
Domačija Klinec Medana
Ponedeljek, 30. marec, ob 20.00
Dva jazz ansambla Konservatorija za glasbo Ljubljana (mentor
Klemen Kotar) in Glasbene šole Postojna (mentor Mitja Tavčar)
bosta pripravila večer z jazz standardi, improvizacijo in veliko
ustvarjalne glasbene energije. Koncert nastaja v sodelovanju z
Domačijo Klinec.

KONCERT ŽIRANTOV BRENKAL
Cerkev Kristusa Kralja, Subida, Italija
Torek, 31. marec, ob 20.00
Marco Tamayo, kitara (Kuba/Avstrija); Martin Mallaun, citre
(Avstrija); Nicoletta Sanzin, harfa (Italija); Gostje: Mini Girotondo
d’Arpe, Tatiana Donis, dirigentka; Kot predskupina koncerta
vrhunske glasbe bo nastopila zasedba Mini Girotondo d’Arpe, za
mladimi glasbenicami, ki nastopajo s keltskimi harfami, bodo
nastopili uveljavljeni mojstri, sicer člani žirije Svirél. Koncert bo
predstavil čudoviti svet strunskih glasbil. Kitara, citre in harfa
bodo zazvenele solistično in v komorni zasedbi. Koncert je v
sodelovanju s festivalom Snovanja in Slovenskim centrom za
glasbeno vzgojo Emil Komel Gorica, Italija.

kulturno druŠtvo upol, pe nova gorica,
Gradnikove brigade 25, Nova Gorica, m: 051 314 677,
svirel@upol.si, www.upol.si
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KULTURA BREZ MEJA - CULTURA SENZA CONFINI
Krmin, mestno gledališče
Nedelja, 22. marec, ob 17.00
Tradicionalna, letos že četrta prireditev nosi pomembno
poslanstvo čezmejnega sodelovanja, povezovanja in utrjevanja
prijateljskih vezi med posamezniki in društvi, ki delujejo na
področju kulture v vseh obmejnih občinah. Skupen, trojezičen
program bo tokrat posvečen spominu na prvo svetovno vojno.
V okviru uro in pol dolge predstave bomo prisluhnili odmevom
reke Soče, ki je grozote vojne spremljala preko izpovedi ljubezni,
sovraštva, slovesa, zmag, porazov, bolečine ter končno sprave in
miru.

obČina brda, obČina Števerjan, obČina
krmin, obČina dolenje, obČina gorizia,
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo, t: 05 335 10 30
info@obcina-brda.si www.brda.si

TRADICIONALNA SLOVESNOST V LAZCU PRI
TEMNICI
Temnica - Lazec
Nedelja, 15. marec, ob 11.00
Tradicionalna slovesnost pri spomeniku 19 padlim slovenskim in
italijanskim partizanom v Lazcu, padlim v borbi 17.3.1944.

KRAJEVNI PRAZNIK
Gradišče nad Prvačino
Sobota, 21. marec, ob 15.00
Krajevni praznik v spomin na odhod večjega števila domačinov
v partizane.

obmoČno zdruŽenje borcev za vrednote nob
nova gorica,
Kidričeva 9, Nova Gorica, t: 05 333 20 77, zbng@siol.net
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DAN ŽENA & MIANI
Park, Casinò & Hotel
Sobota, 7. marec, ob 19.00
Pijača dobrodošlice za vse obiskovalke, barman show, Glamour
boys…

VeČerJa iN SPekTakel - BALLROOM SENSATION
Park, Casinò & Hotel
Petek, 13. marec, ob 21.00
Vstopnina: 50 € oziroma 1.700 točk za člane Privilege cluba.

PUNTO BANCO
Park, Casinò & Hotel
Sobota, 21. marec, ob 17.00
Nagradna igra Punto Banco. 1. nagrada: avto Fiat Renegade.

PARK, CASINÒ & HOTEL,
Delpinova 5, Nova Gorica, thecasinopark.com

GLAMOUR BOYS
Perla, Casinò & Hotel
Nedelja, 8. marec, ob 21.00
Moški erotični plesni spektakel.

TRIBUTE TO ZUCCHERO
Perla, Casinò & Hotel
Petek, 20. marec, ob 22.30
Večer za moške.

STADIO
Perla, Casinò & Hotel
Petek, 27. marec, ob 22.00
Koncert. Vstopnice so na voljo na Privilege točki v Perli ali na
www.thecasinoperla.com.

perla, casinÒ & Hotel,
Kidričeva 7, Nova Gorica, thecasinoperla.com
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OTVORITEV POTI MIRU OD ALP DO JADRANA
Trg Evrope/Piazza Transalpina med Novo Gorico in Gorico
Sobota, 21. marec, ob 12.00
Slavnostna otvoritev Poti miru od Alp do Jadrana, ki povezuje
dediščino soške fronte, muzeje, zasebne zbirke, turistične
ponudnike in TIC-e od Bovca do Trsta. Poleg slavnostnih
govornikov, bodo nastopili pevka Antonella Ruggiero, pevec
Vlado Kreslin, 150 pevcev iz Italije (Cividale/Čedad,
Gorizia/Gorica in Monfalcone/Tržič) in Slovenije (Tolmin in Nova
Gorica), simfonični orkester Nova ter Aleksander Ipavec &
Accordion Group 4-8-8-16.

pokrajina gorica, fundacija poti miru
v posoČju,
Corso Italia 55 – Gorizia/Gorica, t: 0039 0481 91697, 0039 331
6521065, potmiru@provincia.gorizia.it, www.provincia.gorizia.it

MIMOZIN PLES
Restavracija hotela Lipa
Sobota, 7. marec, ob 20.00
Plesno kulinarična zabava ob dnevu žena. Zabaval vas bo Simon
duo band. Darilo za vse obiskovalke. Rezervacije t: 05 336 60 00.

restavracija Hotela lipa

KONCERT BOSSA DE NOVO
SNG Nova Gorica, mali oder
Sobota, 28. marec, ob 20.00
Bossa de Novo je slovenska glasbena skupina, ki se ukvarja z
brazilskimi glasbenimi izraz (baladni jazz, bossa nova, zmes
afrobrazilskih glasbenih tradicij in cool jazza z zahodne ameriške
obale). Zasedba vključuje nekaj vrhunskih instrumentalistov in
skladateljev: Primož Vitez, Aljoša Kosor, Marko Gregorič, Mitja
Vrhovnik Smrekar, Sergej Ranđelović Runjoe. Njihove skladbe so
narejene iz brazilskih harmonij, slovenskega domotožja in starih
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slovanskih glasov. Za Izven.

slovensko narodno gledaliŠČe nova gorica,
Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00, 05 335 22 47
(blagajna), blagajna.sng@siol.net, www.sng-ng.si

PROSLAVA IN PLES OB DNEVU ŽENA
Dvorana gradu Ozeljan
Sobota, 7. marec, ob 18.00
Nastop otroškega pevskega zbora, mladih glasbenikov in
plesalcev; komedija domače gledališke skupine; po prireditvi
sledi ples in druženje.

turistiČno druŠtvo ozeljan – ŠmiHel,
Ozeljan 93, Šempas, m: 041 343 376, www.ozeljan.net

ŠEPET POMLADI
Pokrito kotalkališče v Solkanu
Petek, 13. marec, ob 16.30
Kulturni program ob pričakovanju pomladi.

turistiČno druŠtvo solkan in osnovna
Šola solkan,
m: 041 974 588, info@solkan.net

PESNIŠKO-GLASBENI VEČER S SILVANO PALETTI
Hiša kulture, Šmartno
Sobota, 28. marec, ob 19.00
V sodelovanju s Kulturnim domom Gorica pripravljamo zanimiv
pesniški večer z rezijansko pesnico, pevko in pripovedovalko
Silvano Paletti. Predstavila bo svojo ploščo Mali rug/Glas neba.
Silvana se je do sedaj predstavila kot pesnica, pisateljica, kot
izvajalka rezijanskih ljudskih pesmi, v zadnjem obdobju pa svoje
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pesmi tudi poje. S svojim rahločutnim pristopom, uglasbeno
poezijo in pripovedovalskimi spretnostmi nam bo pričarala
odsev rezijanske kulture in načina življenja. Literarni dogodek, ki
je preplet glasbe, poezije in etnologije, bo povezovala Zvonka
Simčič. Vstopnina: 6€.

tatjana Šundovski baŠin s.p.,
Cankarjeva ulica 44, Nova Gorica, m: 041 341 149
tatjana.basin200@gmail.com

kONcerT »ROŽE ZA TVOJ DAN«
Dvorana Mestne občine Nova Gorica
Nedelja, 8. marec, ob 19.00
ŽPZ Rože Nova Gorica podarja ob 8. marcu vsem ženskam
koncert z naslovom »Rože za tvoj dan«. Kot gostje bodo
nastopili: Mopz Franc Zgonik Branik, pevka Polona Kante Pavlin
in kitarist Matija Berlot.

Ženski pevski zbor roŽe nova gorica,
Ulica Gradnikove brigade 33, Nova Gorica, m: 031 760 951,
zpz.roze@gmail.com
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razSTaVe
18. SREČANJE S PRETEKLOSTJO
Športni center HIT, Šempeter pri Gorici
Nedelja, 1. marec, od 9.00 do 14.00
Prodaja, menjava in razstava vojaških in ostalih starin (uniforme,
staro orožje, oprema, odlikovanja, razglednice, numizmatika,
filatelija, starine…). Ob tej priložnosti bo med 9.00 in 15.00
odprta tudi stalna razstava »Šempeter in okolica med 1.
svetovno vojno« v zaklonišču pod pošto na Vrtojbenski cesti 21
A v Šempetru. Srečanje se bo odvijalo v dveh paviljonih.
Sodeluje več kot 130 razstavljalcev iz Slovenije in tujine.

druŠtvo soŠka fronta nova gorica,
Ulica Nikole Tesle 19, Šempeter pri Gorici,
info@drustvo-soskafronta.si

OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL ČLANOV
UNITRI NOVA GORICA IN MOST AJDOVŠČINA
Galerija Frnaža
Petek, 6. marec, ob 18.00
Razstava bo odprta do 20. marca.

OTVORITEV RAZSTAVE ČIPK ČLANIC
KLEKLJARSKIH KROŽKOV UNITRI NOVA GORICA
IN DRUŠTVA UNITRE KRMIN
Goriška knjižnica Franceta Bevka
Ponedeljek, 16. marec, ob 18.00
Razstava bo odprta do 4. aprila.
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druŠtvo unitri nova gorica,
Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica, t: 05 300 23 87,
unitring@amis.net, www.unitring.si

LETNA RAZSTAVA ČLANOV FOTO KLUBA NOVA
GORICA
Avla občine Renče-Vogrsko
Do petka, 6. marca
Razstavljalci: Člani foto kluba Nova Gorica. Za čas uradnih ur in
prireditvah v dvorani

JaNkO liPOVŠek: PUST
Avla kulturnega doma Nova Gorica
Do ponedeljka, 16. marca
Janko Lipovšek je član foto kluba Nova Gorica.

TOSKANSKO GRIČEVJE
Kavarna in restavracija Pecivo Nova Gorica
Od petka, 6. marca, do petka, 5. junija
Razstavljalec: Miloš Prinčič je član foto kluba Nova Gorica.

MOJA VIDENJA 2
Pritlična pasaža EDA centra v Novi Gorici
Od četrtka, 5. marca, do torka, 7. aprila
Razstavljalec: Oblak Aleksander. Je član foto kluba Nova Gorica
in tretje moči UNI 3.

foto klub nova gorica,
Erjavčeva 20, Nova Gorica, m: 041 366 865

LIKOVNA RAZSTAVA ZDRAVKE KOMIC
Goriška knjižnica Franceta Bevka, v osrednjem razstavnem
prostoru
Do petka, 13. marca
Razstava.
2
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aNdreJ TramPUŠ: ČAR PARNIH LOKOMOTIV
Goriška knjižnica Franceta Bevka, v manjšem razstavnem
prostoru
Od ponedeljka, 2. marca, do petka 20. marca
Razstava fotografij

drUŠTVO SOŠka frONTa: VOJAŠKA SANITETA
MED 1. SVETOVNO VOJNO
Goriška knjižnica Franceta Bevka, v manjšem razstavnem
prostoru
Od ponedeljka, 23. marca, do petka, 10. aprila
Razstava.

gOriŠka kNJiŽNica, dOmOzNaNSki Oddelek:
15 LET KNJIŽNIČNE STAVBE, RAZSTAVA
FOTOGRAFIJ
Goriška knjižnica Franceta Bevka, pri klavirju
Od torka, 10. februarja, do četrtka, 30. aprila
Razstava.

goriŠka knjiŽnica franceta bevka nova gorica,
Trg Edvarda Kardelja 4 Nova Gorica, t: 05 330 91 00,
goriska.knjiznica@ng.sik.si, www.ng.sik.si

O MENI IN O TISTIH, KI SO MI BLIZU,
kUraTOrSka razSTaVa maJde BOŽeglaV
JaPelJ
Mestna galerija Nova Gorica
Petek, 6. marec, ob 19.00
Vljudno vabljeni na odprtje kuratorske razstave O meni in o
tistih, ki so mi blizu, kjer se predstavljata Gani Llalloshi & Lorena
Matic. Umetnika bo predstavila kuratorica razstave Majda
Božeglav Japej. Razstava bo odprta do petka, 27. marca.

javni zavod kulturni dom nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, t: 05 335 40 10,
uprava@kulturnidom-ng.si, www.kulturnidom-ng.si
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razSTaVa »NORA, DU BIST EIN ENGEL!«
Trgovski dom, Korzo Verdi 52
Od petka, 13. marca, do sobote, 28. marca
Avdiovizualna razstava posvečena gledališki in filmski igralki
Nori Gregor, rojeni 1901 v Gorici.

kinoatelje,
Travnik 38, Gorica, m: 041 353 261, zornmateja@gmail.com

OdPrTJe razSTaVe > GENERATIVE ART <
aVTOrJa BOgdaNa SOBaNa
Galerija Černe
Četrtek, 5. marec, ob 19.00
Na ogled vam ponuja avtor Bogdan Soban dela iz cikal >
generative art < in sicer deformacije virtualnih podob. Po
predstavitvi avtorja in njegovih del sledi video projekcija
računalniškega ustvarjanja slik. Razstava bo na ogled do 5. aprila.

kulturno umetniŠko druŠtvo slikart,
Partizanska ulica 56, Nova Gorica, m: 041 617 826, info@slikart.si

OdPrTJe razSTaVe ‘’SLIKE IZ TOSKANE’’, ŽiVe
agreŽ
Hiša kulture, Šmartno, Mala polžkova galerija
Nedelja, 1. marec, ob 17. 00
Živa Agrež je po diplomi iz primerjalne književnosti in umetnostne
zgodovine delala kot novinarka na radiu Ljubljana, pri časopisu
Delo in reviji Jana. Po upokojitvi leta 2004 se je posvetila slikanju.
Živa Agrež je danes slikarka. Z leti slikarskega izobraževanja je
izostrila svoj občutek in ugotovila, da jo najbolj veseli slikanje
pokrajine. Pokrajine se loteva v vseh letnih časih, posebej pa se
posveča svetlobi. Razstavljena dela so iz cikla Toskana.

tatjana Šundovski baŠin s.p.,
Cankarjeva ulica 44, Nova Gorica, m: 041 341 149
tatjana.basin200@gmail.com
2
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ŠPOrT
rekreaciJa
izleti

AIKIDO VADBA
Osnovna šola Dobrovo
Ponedeljek in sreda: od 14.00 do 15.00 učenci 10 – 15 let,
15.00 – 15.45 otroci 5 – 9 let.

AIKIDO VADBA
Športna dvorana Gimnazije Nova Gorica
Torek: od 20.00 do 21.30 odrasli. Četrtek: od 16.00 do 16.45
otroci 5 – 7 let, od 17.00 do 17.45 otroci 8 – 10 let, od 18.00
do 19.00 učenci 11 – 15 let, od 19.00 do 21.30 odrasli.
Aikido vadba je primerna tako za otroke kot za odrasle. Ker pri
izvajanju tehnik ne gre za uporabo surove moči ampak za
izkoriščanje nasprotnikove energije, je vadba zelo primerna tudi
za ženske ter fizično šibkejše. Prisostvovanje naši vadbi je odprto
ne glede na predznanje. Z vadbo lahko začnete v kateremkoli
obdobju leta.

druŠtvo za borilne veŠČine Yama micHi dojo,
Trubarjeva 11b, Nova Gorica
m: 031 347 773, info@aikidong.si, www.aikidong.si
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POHOD
Start iz parkirišča Qlandia
Sreda, 4. marec, ob 8.30
Štanjel - Kobdilj, Fabianijeva pot.

druŠtvo za zdravje srca in oŽilja,
Podružnica za severno Primorsko,
Cankarjeva 60, Nova Gorica, m: 031 818 530,
info@zasrce-primorska.si

VADBA KARATE-JA
Telovadnica OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, ponedeljek, od
17.00 do 20.00; sreda, petek, od 18.00 do 21.00
Telovadnica OŠ Dornberk, torek, četrtek, od 17.00 do 19.00
Prvačina Otroški vrtec, četrtek, od 17.00 do 19.00
Karate (japonska borilna veščina) primeren za vse starostne
skupine od 5. leta dalje. Pogosto se treningov udeležujejo
otroci skupaj s starši, saj je vadba primerna športni,
samoobrambni ali zgolj rekreacijski namen.

VADBA TAI CHI CHUAN (TAI QUI QUAN)
Telovadnica OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
Ponedeljek, četrtek, od 19.30 do 21.30
Tai chi chuan (starodavna kitajska telovadba oz. borilna veščina)
fizično manj naporna vadba bolj meditativnega značaja ki se jo
po večini lotevajo ljudje zrelejše starostne skupine. Namen
vadbe je krepitev in razporejanje notranje vitalne energije kar je
osnova tradicionalne kitajske medicine, najboljša preventiva
pred boleznimi.
Kot borilna veščina pa uporablja mehki princip,to pa omeni da
se nasprotnikovi sili izogne, prilagodi ali absorbira in jo skozi
krožne gibe nasprotniku vrne.

VADBA TAI CHI CHUAN (TAI QUI QUAN)
Center za dnevne aktivnosti starejših Šempeter
Sreda, od 9.00 do 11.00
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VADBA TAI CHI CHUAN (TAI QUI QUAN)
Glasbena šola Nova Gorica
Četrtek, od 9.30 do 11.00

karate klub ki-rYu nova gorica,
Bazoviška ulica 4, Nova Gorica, m: 041 775 730,
kiryu@amis.net, www.ki-ryu.com

ORIENTAEROBIKA
Športna dvorana Partizan, 1. nadstropje
Vsak petek, od 20.00 do 21.00
Oblikujte si sanjsko postavo na orientalski način.

kulturno prosvetno druŠtvo franc
zgonik branik in orientalska plesna
skupina nefes,
Branik 75, Branik, m: 040 594 891, nefesorient10@gmail.com

ZAČETNI TEČAJ ORIENTALSKIH PLESOV –
ZA ODRASLE
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 17.00
Je čutni ples, ki poudarja nežnost in lepoto ženskega telesa.
Namenjen je dekletom in ženskam vseh starosti in postav, ki
želijo z eksotičnimi orientalskimi ritmi prebuditi svojo energijo.
Info: 041 536 707, info@rebula.com.

POWER LATINO - vadba
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 19.00
Skupinska vadba v latinskoameriških ritmih. Info: 040 603 737.

2
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BIODANZA
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 19.00
Biodanza je aktivnost, ki s pomočjo giba vodi v dobro počutje in
osebni razvoj, spodbuja komunikacijo, spontanost izražanja in
ustvarjalnost. Info: 040 381 160 ali 040 720 836.

FUNKCIONALNI TRENING - vadba
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 18.00
Funkcionalni trening je oblika kombinirane vadbe, ki se najbolj
približa naravnemu in uporabnemu gibanju človeka, izboljša
agilnost, koordinacijo, moč, vzdržljivost, eksplozivnost, hitrost in
stabilnost. Trening je primeren za vse, ne glede na starost,
ambicije ali telesno pripravljenost. Info: 041 909 067.

FUNKCIONALNI TRENING - vadba
Mladinski center Vrtojba
Četrtek, ob 19.00
Funkcionalni trening je oblika kombinirane vadbe, ki se najbolj
približa naravnemu in uporabnemu gibanju človeka, izboljša
agilnost, koordinacijo, moč, vzdržljivost, eksplozivnost, hitrost in
stabilnost. Trening je primeren za vse, ne glede na starost,
ambicije ali telesno pripravljenost. Info: 041 909 067.

SALSA – začetni tečaj
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 21.00
Več na m: 040 603 737.

SALSA 2 – nadaljevalni tečaj
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 21.00
Več na m: 040 603 737.

TEČAJ MODERNEGA IN SODOBNEGA PLESA
Mladinski center Vrtojba
Sreda, 17.00
Plesni tečaj pod vodstvom koreografinje in plesalke Daše Grgič.
Info: 00393338139018.
2
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ZUMBA - vadba
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek in četrtek, ob 19.00
Edinstven fitnes program, ki vas bo z energično vaditeljico,
Andrejo Tišma zagotovo navdušil. Vadbe se lahko udeležite vsi.
Info: 041/536 707, info@rebula.com.

SWING – začetni tečaj
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 19.30
Znova v 50. leta. Swing ples je zabava in druženje. Ples je zelo
igriv in ponuja veliko možnosti za improvizacijo. Swing glasba
plesalcem swinga vedno nariše nasmeh na obrazu. Več na m:
041 536 707, info@rebula.com.

OTROŠKI SHOW – nov program
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 18.00
Naučimo se priljubljene plesne stile in koreografije hip hop,
latino, pop in drugih ritmov. Program je primeren za otroke od
6. do 10. leta. Info: 041 536 707, info@rebula.com.

TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, torek, četrtek, ob 20.30
Plesni tečaji, kjer ples postane užitek vsem starostnim
generacijam. Spoznamo vas z osnovnimi in zahtevnejšimi
figurami latinsko-ameriški, standardnih, karibskih in swing plesi.
Info: 041 536 707, info@rebula.com.

PROJEKT FIT - vadba
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek in četrtek, ob 17.00
Vadba je primerna za moški in ženski spol. S projektom FIT boste
prišli do učinkovite izgube telesne teže in maščobnih zalog,
oblikovanje telesa in pridobivanje mišične mase, in še več. Info:
040 353 304, projektfit.nina@gmail.com

2
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PLESNI VRTEC – PROGRAM ZA NAJMLAJŠE
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 17.00
Plesni program tudi za najmlajše. Pripeljite svojega malčka na
sproščene plesne urice. Otroške igre, ogrevanje, učenje
koreografije in zaključni nastop so sestavni del tega programa.
Primeren je za otroke od 4 do 6 leta starosti. Info: 041 536 707,
info@rebula.com.

TIMBA CUBANA - tečaj
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 20.00
Več na tel.: 040 603 737.

ZAČETNI TEČAJ ORIENTALSKIH PLESOV –
za OTROKE
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 16.00
Je čutni ples, ki poudarja nežnost in lepoto ženskega telesa,
namenjen vsem, ki želijo z eksotičnimi orientalskimi ritmi
prebuditi svojo energijo. Info, m: 041 536 707, info@rebula.com.

JUTRANJA VADBA
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek in četrtek, ob 9.00
Vadba za vse generacije. Gibanje ohranja zdravje. V vseh
življenjskih obdobjih z njim krepimo zmogljivosti telesa, v zrelih
letih pa je še pomembnejše, da z redno vadbo ohranjamo
dobro počutje. Z vadbo dajemo poudarek predvsem mišicam
trupa, del treninga posvetimo tudi raztezanju ter vajam za
izboljšanje ravnotežja. Vadbo vodi Valentina Kokot, inštruktor in
svetovalec o uravnoteženi prehrani. Prijave in informacije na m:
041 909 067 ali 041 308 256.

TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV
Mladinski center Vrtojba
Nedelja, ob 19.00
Plesni tečaji, kjer ples postane užitek vsem starostnim
generacijam. Spoznamo vas z osnovnimi in zahtevnejšimi
figurami latinsko-ameriški, standardnih, karibskih in swing plesi.
Info: 041 536 707, info@rebula.com.
2
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POWER LATINO – skupinska vadba
Mladinski center Vrtojba
Četrtek, ob 20.00
Plesni tečaj v latinskoameriških ritmih. Več na m: 040 603 737.

SALSA 1 – tečaj
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 20.00
Več na m: 040 603 737.

SALSA – preplesavanje
Mladinski center Vrtojba
Četrtek, ob 21.00
Več na m: 040 603 737.

CUBANITO POWER – skupinski ples za otroke
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 16.00
Več na m: 040 603 737.

ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 20.30
Plesni tečaji, kjer ples postane užitek vsem starostnim
generacijam. Spoznamo vas z osnovnimi in zahtevnejšimi
figurami latinsko-ameriški, standardnih, karibskih in swing plesi.
Informacije, m: 041 536 707, info@rebula.com.

ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 19.00
Plesni tečaji, kjer ples postane užitek vsem starostnim
generacijam. Spoznamo vas z osnovnimi in zahtevnejšimi
figurami latinsko-ameriški, standardnih, karibskih in swing plesi.
Informacije, m: 041 536 707, info@rebula.com.

JOGA OBRAZA - zaČeTNi
Mladinski center Vrtojba
Sobota, ob 9.00
Informacije, m: 041 536 707, info@rebula.com.
0

ŠPOrT rekreacija izleti

kŠtm Šempeter-vrtojba,
Ul. 9. septembra 137, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, t: 05 393 80 09,
info@kstm-sempeter-vrtojba.si, www.kstm-sempeter-vrtojba.si

ARIHOVA PEČ, AVSTRIJA
Nedelja, 1. marec
Letošnji pohod bo potekal v znamenju 70. obletnice pokola pod
Arihovo pečjo, ko je v noči od 9. na 10. februarja 1945 v hajki z
nemškim„wehrmachtom“ padlo osem partizanov. Potrebna je
planinska oprema za zimske razmere. Prijave z vplačilom
akontacije 20 € zbirajo na sedežu društva do četrtka 26.
februarja, ko bo ob 18.00 sestanek z udeleženci. Vodila bo Nada
Pisk.

POHOD PO KRAŠKI GMAJNI
Nedelja, 8. marec
Zborno mesto bo ob 8.30 na Železnih vratih. Nezahtevne hoje
bo za 4 ure. Potrebna je navadna planinska oprema. Prispevek je
6 €. Dodatne informacije Bojan Mermolja m: 041 507 755.

POHOD NA POLDANOVEC
Nedelja, 15. marec
Prijave zbirajo na sedežu društva do četrtka, 12. marca, ko bo ob
18.00 sestanek. Vodil bo Aldo Šuligoj.

planinsko druŠtvo nova gorica,
Bazoviška 4, Nova Gorica, t: 05 302 30 30,
planinskod.novagorica@siol.net, www.planinsko-drustvo-ng.si

37. POSOŠKI MARATON
Gorizia (ITA) - Corso verdi
Nedelja, 1. marec, od 9.00 do 12.00
Gre za tradicionalni pol maratonski uvod v novo
sezono. Proga je ravninska in dopušča hiter tek ter dobre
rezultate. Program: 7.30 - 9.00 prevzem tekmovalnih številk; vpis
na rekreacijski pohod ob 9.00; nastop godb na pihala ob 9.10;
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parada zgodovinskih avtomobilov, motorjev in Fiat 500 ob 9.30;
Start ob 10.00; Start “ne tekmovalnega Maratona” km 7 - tudi s
tehniko nordijske hoje ob 11.30; Trg Cesare Battisti: obrok
testenin - nagrajevanja.

POHOD PO JURČIČEVI POTI
Polževo - Muljava
Sobota, 7. marec
Odhod iz AP-NG ob 5.30, trg v Šempetru ob 5.45. Prevoz z
avtobusom. Prijave sprejema Alma – t: 05 302 27 84 do 24.
februarja. Dolžina pohoda 15 km.

MENGORE - ČIGINJ
Planinski izlet
Nedelja, 8. marec
Start v Čiginju pri Gostolu. Odhod s trga v Šempetru ob 7.45, ob
Gimnaziji na Rejčevi ob 8.00. Prevoz z avtomobili. Hrana iz
nahrbtnika, lažji pohod. Čas hoje 3 ure.

OPATJE SELO – GRADINA (DOBERDOB)
Pohod po Krasu
Sobota, 14. marec
Odhod ob gimnaziji na Rejčevi ob 8.00, s trga v Šempetru ob
8.15. Prevoz z avtomobili. Hrana iz nahrbtnika, lažji pohod. Čas
hoje 3 – 4 ure.

ČEDAD – CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Mesto in okolica
Nedelja, 15. marec
Odhod izpred gimnazije na Rejčevi ob 7.15, s trga v Šempetru
ob 7.30. Prevoz z avtomobili. Na izbiro so proge na 6 – 12 – ali
23km. Žigi FIASP.

TESTIRANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI
Športni park v Novi Gorici
Četrtek, 19. marec, od 16.00 do 18.00
Hoja na 2 km.

2
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STANIČEV POHOD
Solkan - Kanal preko Sabotina
Sobota, 28. marec
Start v Solkanu od 6.00 do 7.00. Hrana iz nahrbtnika, težji pohod.
Čas hoje 6-8 ur.

PIERIS –ŠKOCJAN OB SOČI (GO)
Kraj in okolica
Nedelja, 22. marec
Odhod izpred gimnazije na Rejčevi ob 7.30, s trga v Šempetru
ob 7.45. Prevoz z avtomobili. Na izbiro so proge na 6 – 11 – ali
18km. Žigi FIASP.

LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA
Osnovna šola I. Roba v Šempetru
Sobota, 28. marec

POT MIRU NA KRASU - POHOd
Področje Krasa
Nedelja, 29. marec, od 10.00 do 13.00
Odhod izpred gimnazije na Rejčevi ob 9.00, s trga v Šempetru
ob 9.15. Start na parkirišču nad Mirnom. Prevoz z avtomobili.
Čas hoje 3 – 4 ure.

Športno druŠtvo mark,
Trg Ivana Roba 4, Šempeter pri Gorici, t: 05 303 10 12,
m: 041 359 369, ales.sela@siol.net

POHOD NA SKOZNO
Ozeljan – Šmihel
Nedelja, 22. marec, ob 9.15
Start v grajskem vrtu Ozeljan, startnina 5 €, pohod se nadaljuje
proti Šmihelu in na Skozno, naravni most in jama (okno), ki se
nahaja na robu Trnovskega gozda, nad vasjo Šmihel; povratek v
grajski vrt predvidoma ob 14.00, kosilo v grajskem vrtu.

turistiČno druŠtvo ozeljan – ŠmiHel,
Ozeljan 93, Šempas, m: 041 343 376, www.ozeljan.net


marec 205

PredaVaNJa
PredSTaViTVe
SEMINARJI
POSVETI
delavnice
teČaji
KAJ VSE NAM PONUJAJO RASTLINE
V dvorani Obrtnega doma Nova Gorica
Četrtek, 12. marec, ob 19.00
Predava: Sanja Lončar, Projekt Skupaj za zdravje človeka in
narave. Odgovor je: tisočkrat več, kot znamo sprejeti in
uporabiti. Pa bi nam še kako koristilo. Rastline so materializirani
koncepti rešitev za marsikatero našo težavo, so tudi dragocena
informacija ... Lahko pa so tudi veliko več kot to. Koliko smo se
jim pripravljeni približati – toliko bomo dobili.

center za duHovno kulturo,
klub cdk nova gorica,
Kolodvorska pot 8, Nova Gorica, t: 05 302 46 75, m: 041 330 467,
darkosfiligoj@gmail.com
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2015 V DEŽELI LABIRINTOV
Društvo Notranja Pot
V februarju, cel dan
Labirinti nam pomagajo, da se lažje spustimo v globine našega
notranjega sveta. Spoznanja, ki jih prinesemo na izhod labirinta
nam bodo v trajno pomoč pri gradnji lastnih notranjih virov.
Labirinti nam pomagajo razjasniti vprašanja, ki se nam rada v
običajni meditaciji izmaknejo. V decembrskih dneh, ko delamo
obračune in načrte, je sporočilna moč, ki nam jo ponuja labirint,
lahko osvobajujoča in dragocena popotnica v Novo leto. Prehod
skozi labirint je samostojen. Dežela Labirintov se nahaja v
Vipavski dolini in je odprta vse dni v tednu. Za podrobnejše
informacije in vodstvo pokličite na m: 040 371 083 (Lucija).

KLUB JOGE SMEHA
Društvo Notranja Pot
Vsak ponedeljek, od 18.00 do 19.00
Joga smeha temelji na smehu brez razloga.
Je kombinacija smejalnih igrivih vaj z dihalnimi tehnikami iz
joge, ki naše telo preskrbijo s kisikom in delujejo sproščujoče.
Znanstveno je dokazano, da naš um ne loči med resničnim in
narejenim smehom. Pri obeh se začno sproščati isti fiziološki
procesi in izločati serotonini - “hormoni sreče” in endorfini
protibolečinska telesca.
Joga smeha je učinkovita pomoč pri sproščanju napetosti,
blagodejna in enostavna. Z vami bo vaditeljica Suzana Bolčina.
Obvezne prijave na m: 031 395 864.

iVITALIS VADBA
Društvo Notranja Pot
Vsak torek, ob 18.30
iVitalis vadba - je nadgradnja običajne vadbe za fizično telo.
Z iVitalis vadbo krepimo mišice v telesu, ki so preko meridianov
povezane z notranjimi organi. Funkcije organov pa so povezane
s čustvi in mislimi. To pomeni, da z iVitalis vadbo izboljšate
funkcije notranjih organov, zbistrite misli in odstranite čustveno
navlako.
iVitalis vadba je fizično nezahtevna in je primerna za vsakogar, ki
si želi več energije, sprostitve in ohranjanje zdravja.
Vaditeljica Tatjana Jug. Obvezne prijave in informacije m: 051
370 305.
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DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA - za OTrOke S
POSeBNimi POTreBami iN NJiHOVe STarŠe
Društvo Notranja Pot
Vsak petek, ob 17.00
Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo za srečno otroštvo,
prav tako kot vsi otroci tega sveta, prostočasne dejavnosti.
Popoldanske vodene sprostitvene dejavnosti z veliko smeha,
gibalnimi aktivnostmi in drugimi natančno izbranimi in
preizkušenimi vajami, so namenjene otrokom in njihovim
staršem ali skrbnikom, kar dokazano pripomore k otrokovemu
brezskrbnemu počutju in boljšemu počutju njihovih staršev.
Znano je, da so izven šolske aktivnosti ključ do vzpodbudnega
in otroku prijaznega otroštva. S pomočjo usposobljene
mentorice bomo ustvarili okolje v katerem se otrok počuti
srečnega, sprejetega, predvsem pa varnega. Program srečanj
Dobra volja je najbolja je namenjen sprostitvi, umirjanju, učenju
in druženju otrok s posebnimi potrebami. Skupaj bomo rajali,
prepevali, se igrali in ustvarjali magične popoldneve. Zaželena
so udobna oblačila in šolski copati. Posamezno druženje bo
trajalo predvidoma 45 – 60 min. Prisrčno vabljeni otroci s svojimi
starši. Program vodi Zvonka Štolfa, univerzitetni profesor
defektologije. Informacije in prijave m: 070 991 089 (Zvonka).

TRANSMISIJSKA MEDITACIJA
Društvo Notranja Pot
Vsak petek, ob 20.30
Je najpreprostejša metoda za dosego stika z dušo. Eno leto
redne transmisijske meditacije odtehta 10 – 15 let osebne
meditacije in zelo pospeši duhovni razvoj meditanta. V kolikor
se nam želiš pridružiti pri nesebičnem delu, koristnem za ljudi in
planet, pridi najkasneje 15 minut pred 20.30. Več informacij na
m: 031 395 864.
Vstop prost.

IVITALIS VADBA, BrezPlaČNa PredSTaViTeV
Društvo Notranja Pot
Torek, 3. marec, ob 18.30
iVitalis vadba - je nadgradnja običajne vadbe za fizično telo. Z
iVitalis vadbo krepimo mišice v telesu, ki so preko meridianov
povezane z notranjimi organi. Funkcije organov pa so povezane
s čustvi in mislimi. To pomeni, da z iVitalis vadbo izboljšate
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funkcije notranjih organov, zbistrite misli in odstranite čustveno
navlako. iVitalis vadba je fizično nezahtevna in je primerna za
vsakogar, ki si želi več ENERGIJE, sprostitve in ohranjanje zdravja.
Vabljeni na brezplačno predstavitev za nove udeležence.
Vaditeljica Tatjana Jug. Obvezne prijave in informacije, m: 051
370 305.

SrediNa mediTaciJa: POTOVANJE SKOZI ČAS
Društvo Notranja Pot
Sreda, 4. marec, ob 20.00
V globoko sproščenem stanju raziskujemo vsebine iz preteklosti,
da bi lažje razumeli svoje življenje. Potovanje skozi čas je
dragoceno doživetje in neprecenljiva izkušnja, ki nam odkrije
globoke vidike našega bivanja. Delavnica poteka v manjši
skupini, v varnem in mirnem okolju. Potrebne so prijave in
predhodni razgovor. Delavnico vodi Tatjana Velikonja (031 395
864).

MEDITACIJA POLŽ IN MARJETICE
Društvo Notranja Pot
Četrtek, 5. marec, ob 19.30
Travnik cvetočih marjetic, obsijan s sončnimi žarki ljubezni, v
travi nežno zeleni pa polž. Oklep ali svoboda? Varnost in udobje
ali prepuščanje vetru, spremembam in življenje?
»Morati«, »ker je tako prav«, »ker je tako treba«, »ker so nas tako
učili«, »ker poznamo samo to pot«, ker »ubijajo pogledi
neodobravanja«, ker »tišina boli«, ker je »negotovost brezmejno
velika«, ker »strah kolena zašibi«,….in 1000 drugih laži.
Kdo si ti in kaj je tvoja resnica? Si želiš biti polž, pa si marjetica? Si
želiš biti marjetica, pa si polž? Si morda oboje ali nič od tega?
Življenje je lahko smešno, veselo in razigrano. Resnoba,
zamorjenost ni obvezen element. Če zaslišiš notranji klic, se nam
pridruži na meditaciji .
Meditacijo vodi Tatjana Jug. Obvezne prijave, m: 051 370 305.

PSIHOENERGIJSKA REVITALIZACIJA
Društvo Notranja Pot
Četrtek, 12. marec, ob 19.00
Ljudje velikokrat svoja telesa občutimo kot skladovnico ujetih
spominov, občutkov in sanj. Z masažnimi aparati Thumper® in
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vodenim pogovorom povežemo spomine telesa s spomini
skritimi v našem nezavednem. Nežne vibracije, ki nam preko
masaže meridianskih poti in refleksnih točk podplatov odpirajo
vpogled vase, odpravljajo energetske zastoje in omogočajo
hitrejše zavedanje ter vpogled v rešitve naših težav. Usmerjen
pogovor in oblikovanje akcijskega načrta pa srečanje podkrepi z
aktivnim doprinosom. Za srečanje se udobno oblecite saj
masažna terapija poteka preko obleke in nogavic. Na
predstavitvenem srečanju bo lahko vsak od vas začutil ugodje
take terapije. Skozi proces vas bo vodila Zvonka Štolfa,
univerzitetni profesor defektologije in certificiran Thumper®
terapevt. Obvezne prijave, m: 070 991 089.

TeraPiJa za VaS: ACCESS BARS TRETMA
Društvo Notranja Pot
Sreda, 18. marec, ob 19.00
Predstavitveno srečanje in pogovor o Access Bars tretmajih.
Mogoče je pa res prišel čas za nekaj drugačnega, nekaj kar je
prijaznejše, nežnejše in lažje, kjer smo lahko dejansko do sebe
tako dobri, kot smo vedno upali, da bo do nas nekdo drug. To je
izredno negovalen in sproščujoč proces, ki odpravlja omejitve
na vseh področjih življenja, ki ste jih pripravljeni spremeniti. Na
predstavitveni delavnici boste izvedeli vse o tej neverjetno
lahkotni, nežni in hkrati zelo učinkoviti tehniki, ki lahko temeljito
spremeni vaše življenje. Izvajalka Access Bars tretmajev, Irena
Stibilj, vam bo tehniko predstavila in nekaj od vas bo ta tretma
tudi preizkusilo. Obvezne prijave in informacije, m: 041 314 032
(Irena).

PeTkOVa SreČaNJa OB kNJigi: UMETNOST
SODELOVANJA
Društvo Notranja Pot
Petek, 20. marec, ob 19.00
Knjiga obravnava svet, ki je vklenjen v starodavno tekmovanje in
poskuša svoje probleme rešiti s starimi preživetimi metodami,
medtem, ko imamo odgovor - sodelovanje - na dlani. Kaže pot v
svet pravičnosti, svobode in miru, ki ga bomo dosegli tako, da
bomo vse bolj cenili enotnost, ki je osnova vsega življenja.
Knjiga Umetnost sodelovanja najbolj žgoče probleme našega
časa in njihove rešitve obravnava z vidika nauka večne modrosti,
ki že tisočletja razkriva sile, ki so v ozadju pojavnega sveta. Vstop
je prost.


PredaVaNJa PredSTaViT Ve SEMINARJI POSVETI
del avnice teČa ji

SrediNa mediTaciJa: KO UM ZDRAVI
Društvo Notranja Pot
Sreda, 25. marec, ob 20.00
Znano je, kako naše psihološko stanje vpliva na naš endokrini
sistem. Vsaka misel, vsako močno čustvo povzroči določeno
telesno reakcijo. Naše telo pa ne prepozna razlike med resnično
nevarnostjo in tisto, ki je prisotna samo v naših mislih… Skozi
meditacijo bomo uporabili domišljijske in miselne procese za
spodbujanje samo zdravljenja in dobrega počutja. Skozi
preizkušeno in učinkovito tehniko zdravilne meditacije vas bo
vodila Tatjana Velikonja. Obvezne prijave na m: 031 395 864.

eNergiJSkO zdraVlJeNJe PrOSTOra - MOJ
NOVI DOM - dOmOTeraPiJa
Društvo Notranja Pot
Četrtek, 26. marec, ob 19.00
Živimo v času velikih sprememb in bolj kot smo gibljivi in čisti
sami in bolj kot nas naše okolje podpira, lažje se prilagajamo
spremembam in se premikamo s tokom časa. Vsak dan je
idealen čas za nove začetke. Energijska prenova prostora vam
bo vzela le urico dobro naloženega časa, vaš dom pa bo zažarel
v novi luči in svežih energijah podpore vašim ciljem. Na
delavnici boste izvedeli in se praktično naučili, kako svoj dom
očistimo zastalih energij in vanj vnesemo sveže energije
podpore, zdravja, harmonije, ljubezni. Naučili se boste, kako na
enostaven in preprost način dom zaživi v luči. Energijsko
zdravljenje prostora izvaja Tatjana Velikonja. Obvezne prijave na
m: 031 395 864.

TeraPiJa za VaS: BIOTERAPIJA PO METODI
ZDENKA DOMANČIĆA
Društvo Notranja Pot
Od četrtka, 26. marca, do nedelje, 29. marca, ob 16.00
Z bioterapijo lahko pozdravimo različne vrste bolezni. Pri
nekaterih terapijah je cilj uspešno zaključiti zdravljenje, medtem
ko v drugih primerih lahko štejemo za uspeh že zmanjšanje
simptomov ali zaustavitev širjenja bolezni. Obravnava običajno
traja 15-30 minut in se ponavlja 4 dni zapored. Če je potrebno,
se terapija ponovi. Z vami bo Tatjana Velikonja. Obvezne prijave,
m: 031 395 864.
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druŠtvo notranja pot,
Gradnikove brigade 33, Nova Gorica, m: 031 395 864,
dnp-ng@live.com

PREDAVANJE STARI STARŠI ZA DANAŠNJI ČAS
Predavalnica Virs v Eda centru Nova Gorica
Torek, 3. marec, ob 19.00
Psihologinja Teja Puc bo spregovorila, kako poskrbimo za otroke
in vnuke, ne da bi pri tem pozabili nase. Prispevek za predavanje
je 4 €.

PREDAVANJE ZDRAVILNA ZELIŠČA
Predavalnica Virs v Eda centru Nova Gorica
Torek, 10. marec, ob 9.00
V triurnem predavanju bo Magda Rogelja z zeliščne kmetije
Rogelja predstavila uporabo zdravilnih zelišč pri boleznih, samo
masaži in samo zdravljenju, degustacija zeliščnih namazov.
Prispevek 10 €.

PREDAVANJE PASTI SODOBNEGA POSLOVANJA
Predavalnica Virs v Eda centru Nova Gorica
Četrtek, 12. marec, ob 10.00
Predavatelj Boštjan Kragelj, vodja policijskega okoliša Nova
Gorica. Prijave do 10. marca, t: 05 300 23 87.

druŠtvo unitri nova gorica,
Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica, t: 05 300 23 87,
unitring@amis.net, www.unitring.si

LETNI ZBOR
Dvorana MONG
Sobota, 7. marec, ob 16.00
Potrditev programa za 2015, predavanje DIABETES IN BOLEZNI
SRCA IN OŽILJA, Rajko Svilar, dr.med.spec.internist, pokušine,
meritve.
0
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MERITVE HOLESTEROLA, SLADKORJA V KRVI,
KRVNEGA TLAKA
Mercator center Kromberk
Sreda, 18. marec, od 15.00 do 18.00

PREDAVANJE IN MERITVE
Nekdanja karavla v Solkanu
Četrtek, 26. marec, ob 17.00
Andrej Bartolić, dr.med.spec.internist, »Sodobna diagnostika
bolezni srca in ožilja«,

druŠtvo za zdravje srca in oŽilja,
podružnica za severno primorsko,
Cankarjeva 60, Nova Gorica, m: 031 818 530,
info@zasrce-primorska.si

»5 ZA VZGOJO, ŠOLA ZA VSE, KI VZGAJATE«
5. PredaVaNJe – TiNa BregaNT: KAKO OB
VZGOJNIH IZZIVIH ZORIMO OTROKOVE IN
SVOJE MOŽGANE?
Gledališka dvorana Gimnazije Nova Gorica (Rejčeva 1B)
Sreda, 18. marec, ob 18.00
Pediatrinja in doktorica nevro pediatrije Tina Bregant bo
predstavila najnovejše izsledke nevro in kognitivne znanosti o
tem, kako ob težavah in izzivih zorimo naše možgane. V
odraščanju in razvoju poznamo časovna obdobja, ki omogočajo
optimalen razvoj določenega področja možganov, takrat se
učimo hitreje in bolj temeljito kot v kakšnem drugem obdobju.
A k sreči ni nikoli prepozno. Obilo priložnosti za učenje in samovzgojo nam ponujajo tudi trenutki, ki jih kot odrasli preživljamo
ob svojih otrocih.

e-center – novogoriŠki center znanja,
m: 041 262 865, info@e-center.si, www.e-center.si
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FOTOGRAFSKA RAZSTAVA ONSTRAN POGLEDA
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (Via Carducci 2,
Gorica)
Nedelja, 8. marec, ob 15.00
Brezplačen voden ogled razstave, ki prikazuje razvoj goriških
fotografskih ateljejev in nam hkrati ponuja izsek meščanske
družbe v časovnem razponu od 1860 do izbruha prve svetovne
vojne. V sklopu projekta “Ogledala spomina. Gorica in Posočje
preko družinskih fotografij” vas vabijo da začasno posodite
Skladu fotografije posnete med leti 1860 – 1914.

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA ONSTRAN POGLEDA
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (Via Carducci 2,
Gorica)
Nedelja, 22. marec, ob 15.00
Brezplačen voden ogled razstave, ki prikazuje razvoj goriških
fotografskih ateljejev in nam hkrati ponuja izsek meščanske
družbe v časovnem razponu od 1860 do izbruha prve svetovne
vojne. V sklopu projekta “Ogledala spomina. Gorica in Posočje
preko družinskih fotografij” vas vabijo da začasno posodite
Skladu fotografije posnete med leti 1860 – 1914.

evelin bizjak s.p. in fundacija carigo

DELAVNICA IZDELAVE NARAVNE KOZMETIKE IZ
OLJČNEGA OLJA
Hotel Sabotin
Ponedeljek, 2. marec, ob 18.00
Oljčno olje je že od nekdaj najpomembnejša sestavina v
različnih izdelkih za nego kože. In oljčno olje bo sestavni del
naše delavnice, kjer si boste sami izdelali balzam za ustnice,
zeliščno mazilo, se naučili in izvedeli še marsikaj koristnega za
vsakdanjo uporabo. Vsebina delavnice: seznanjanje z naravno
kozmetiko, njene prednosti in izzivi, uporaba oljčnega olja v
kozmetiki, primerjava in mešanje z drugimi maščobami, opis
najpomembnejših kozmetičnih sestavin in dodatkov, primeri
uporabe oljčnega olja v kozmetičnih izdelkih, izdelava in
2
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shranjevanje kozmetičnih izdelkov, praktična izdelava balzama
za ustnice in ognjičevega mazila iz oljčnega olja. Delavnico vodi
Katjuša Reja Mozetič iz Goriški Brd, ki ima svojo znamko
naravnih mil Nona Luisa. Več informacij in prijave na spletni
strani Eventia (www.eventio.si).

DELAVNICA VILINSKI SIMBOLI
Hotel Sabotin
Četrtek, 26. marec, ob 18.00
Zdravje, sreča, denar, prijateljstvo, samozavest, privlačnost in
druge vrednote, niso privilegij, so pravica vsakogar. Vsebina
delavnice: vse o Vilinskih Simbolih (kaj so, zgodovina, kaj
pomenijo, nastanek, zgradba), kako se rišejo in kako jih
uporabljamo, Vilinski simboli in postavljanje življenjskih ciljev,
Vilinski simboli…hvaležnost, odgovornost, zaupanje, Vilinski
simboli osvajajo svet. Delavnico vodita Branka Vesel in Maya
Peron. Več informacij in prijave na spletni strani Eventia
(www.eventio.si).

eventio, organizacija dogodkov in izobraževanj,
Rutarjeva 3a, Nova Gorica, m: 031 335 581,
info@eventio.si, www.eventio.si

ŽIVLJENJEPIS, KI ODPIRA VRATA
FUDŠ, Gregorčičeva 19, Nova Gorica
Četrtek, 19. marec, od 14.00 do 16.00
Brezplačna delavnica »Življenjepis, ki odpira vrata« je namenjena
študentom FUDŠ ter vsem ostalim, ki jih tematika zanima. Cilj
delavnice je spodbuditi posameznike k zgodnjem načrtovanju
kariere in pridobivanju veščin za kakovostno pripravo
življenjepisa.

fakulteta za uporabne druŽbene Študije
v novi gorici,
Gregorčičeva 19, Nova Gorica, t: 05 333 00 80,
andreja.rojc@fuds.si, www.fuds.si
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USTVARJALNICE ZA OTROKE V KRAJEVNI
KNJIŽNICI PRVAČINA
Krajevna knjižnica Prvačina
Ponedeljek, 2. marec, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za otroke: Izdelovanje elastičnega nakita,
vodi g. Đorđević.

RADOVEDNI PONEDELJKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Ponedeljek, 2. marec, ob 18.00
Janko Ferjuc: Predavanje o glini in o njeni zdravilni moči

MLADINSKE DEJAVNOSTI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, v Kotičku za mlade na
mladinskem oddelku
Od ponedeljka, 2. marca, do torka, 31. marca
Detektivsko zimsko branje in sodelovanje pri reševanju
slovenskega Megakviza.

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, oddelek za cicibane
Torek, 3. marec, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za otroke.

LITERARNI ČETRTKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Četrtek, 5. marec, ob 18.00
Predstavitev knjige: Alenka Rebula in Josipa Prebeg: Vera vase.

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, v pravljični sobi
Torek, 10. marec, ob 17.00
Ura pravljic.

LITERARNI ČETRTKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Četrtek, 12. marec, ob 18.00
Predstavitev knjige: Dejan Valentinčič: Slovenci v Reziji? - pravni
položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine
(znanstvena monografija).
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OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, oddelek za cicibane
Torek, 17. marec, ob 17.00
Predstavitev knjige za otroke: Stubelj Ars Mojca: Pravljica o Luni.

USTVARJALNE SREDE
Goriška knjižnica Franceta Bevka, pri klavirju
Sreda, 18. marec, ob 17.00
Ustvarjalne delavnice za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina.

LITERARNI ČETRTKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Četrtek, 19. marec, ob 18.00
Predstavitev pesniške zbirke: Tinka Volarič: Krožnice večglasnih
tišin, predstavitev v okviru svetovnega dneva poezije.

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, oddelek za cicibane
Torek, 24. marec, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za otroke v okviru materinskega dneva.

USTVARJALNICE ZA OTROKE V KRAJEVNI
KNJIŽNICI BRANIK
Krajevna knjižnica Branik
Četrtek, 26. marec, ob 17.00
Pomladno obarvana ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga.
Colja.

LITERARNI ČETRTKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Četrtek, 26. marec, ob 18.00
Predstavitev antologije sodobne manjšinske in priseljenske
književnosti v Sloveniji: Iz jezika v jezik, antologijo je izdalo
Društvo slovenskih pisateljev.

RADOVEDNI PONEDELJKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Ponedeljek, 30. marec, ob 18.00
Sandi Jug: Ogled kratkega filma in predavanje: Svete rastline v
šamanizmu
5
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OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, pravljična soba
Torek, 31. marec, ob 17.00
Ura pravljic.

goriŠka knjiŽnica franceta bevka,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica, t: 05 330 91 00,
goriska.knjiznica@ng.sik.si, www.ng.sik.si

mUzeJSki TOrek Pred dNeVOm ŽeNa: ŽENSKE
IN TRIJE STEBRI DOMA
Grad Kromberk
Torek, 3. marec, ob 20.00
Ljudski rek, da ženska drži tri stebre doma, je živ še danes.
Seveda dom brez četrtega stebra vseeno pade. Kako so bile
nekdaj nekatere ženske trije stebri doma v domači hiši in kraju,
nekatere pa so ga vzdrževale od daleč, kakšne so bile vrednote
nekdanje družbe in odnosi med moškim in ženskim delom
družbe, posebej pa še o problematiki izseljevanja žensk, bodo v
pogovoru razkrivale mag. Darinka Kozinc, predsednica Društva
za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, dr. Katja Mihurko
Poniž, dekanja Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici,
Megi Rožič, mag. slovenistike, Univerza v Novi Gorici in Vesna
Humar, novinarka in članica Društva za ohranjanje kulturne
dediščine aleksandrink. Društvo žena iz Prvačine bo poskrbelo
za kulturni program.

mUzeJSki TOrek: ALEKSANDRINKE –
PredSTaViTeV Berila 11. zVezka
Grad Kromberk
Torek, 10. marec, ob 20.00
V berilu so objavljeni vsi prispevki iz prireditve Filmski junij 2012,
ki je bil posvečen aleksandrinkam. Osrednji prispevek berila je
objava diplomske naloge Mirele Nanut iz leta 1974. Mirela
Nanut je bila zaposlena na Centru za socialno delo in je ob delu
študirala na tedanji Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani.
Njeno delovno področje je obsegalo tudi povratnice iz Egipta, ki
so ostale brez sredstev za preživetje in so ob prihodu domov
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živele od socialne podpore v različno težkih življenjskih
razmerah. Berilo Aleksandrinke bodo predstavili: urednica mag.
Darja Skrt, Mirela Nanut, dr. Branko Marušič in mag. Inga
Miklavčič Brezigar.

mUzeJSki TOrek: REZIJA – KAKO SO MOŽJE
ODHAJALI OD DOMA IN ŽENE OSTAJALE NA
DOMU
Grad Kromberk
Torek, 17. marec, ob 20.00
Rezija, alpska dolina v severovzhodni Italiji, je nekaj posebnega.
Geografska lega doline med alpskimi vrhovi pod Kaninom je
prav gotovo eden od dejavnikov, zaradi katerih so ljudje v
dolini, Rezijani in Rezijanke, slovanski prebivalci Rezijanske
doline, ohranili značilno rezijansko govorico in kulturo, ljudsko
izročilo, pesmi, glasbo, plese in pravljice, ki so nekaj posebnega
v slovenski etnološki dediščini. Rezijansko dolino in njene ljudi
bosta predstavila Sandro Qualia in Luigia Negro iz Kulturnega
društva »Rozajanski Dum«. V pogovoru bosta predstavila
rezijansko dolino in vasi tudi z vidika odhodov mož od doma in
ostajanja žena doma.

mUzeJSki TOrek Pred VelikO NOČJO dr.
JaNez SkeTelJ: KRŠČANSTVA OD JUDOVSKE
SEKTE DO DRŽAVNE VERE RIMSKEGA
CESARSTVA (Od leTa 30 dO OkrOg 400 N.ŠT.)
Grad Kromberk
Torek, 31. marec, ob 20.00
V poljudnem in religiozno nevtralnem predavanju bo
predavatelj podal poglede sodobnih, teološko neobremenjenih,
vendar akademsko priznanih religiologov in zgodovinarjev na
zgodnji razvoj krščanstev in cerkve od Jezusove smrti do leta
400 n.št. Pojasnil bo mnoge pojme, ki so znani tako vernim kot
nevernim ljudem, pa ne vedo, kaj res pomenijo, kako so nastali
in kako se umeščajo v razvoj krščanske vere in cerkve, npr. kdaj
se začne krščanstvo, kdo je oče sedanjega krščanstva, kako je
Jezus postal Bog, kaj so bile herezije, kaj je cesar Konstantin
naredil za krščanstvo, krščanstvo kot državna vera in
pokristjanjevanje.
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goriŠki muzej kromberk - nova gorica,
Grajska cesta 1, Kromberk, Nova Gorica, t: 05 335 98 11,
goriski.muzej@siol.net

UVOdNO PredaVaNJe V UČeNJe
BRUNA GRÖNINGA
Uvodno predavanje o izcelitvah in pomočeh po duhovni poti s
pomočjo učenja Bruna Gröninga. Za uvodna predavanja v Novi
Gorici pokličite na m: 031 636 253 , 041 450 141, 041 418 355. Za
mladino pa m: 031 739 424.

UVOdNO PredaVaNJe V UČeNJe
BRUNA GRÖNINGA
Uvodno predavanje o izcelitvah in pomočeh po duhovni poti s
pomočjo učenja Bruna Gröninga. Za uvodna predavanja v
Šempetru pokličite na m: 041 631 394.

UVOdNO PredaVaNJe V UČeNJe
BRUNA GRÖNINGA
Uvodno predavanje o izcelitvah in pomočeh po duhovni poti s
pomočjo učenja Bruna Gröninga. Za uvodna predavanja v
Kromberku pokličite na m: 031 701 129.

krog prijateljev bruna grÖninga /
krog za duHovno Življenjsko pomoČ
www.bruno-groening.org

PORTUGALSKA - POTOPiSNO PredaVaNJe
Mladinski center Vrtojba
Petek, 13. marec, od 20.00 do 21.15
Predaval bo Igor Vuk. Vstop prost.
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UČeNJe kiTare - INDIVIDUALNE URE
AKUSTIČNE IN ELEKTRIČNE KITARE
Mladinski center Vrtojba
Program je zasnovan na učenju osnov igranja kitare in je
namenjen vsem generacijam, ne glede na predznanje. Program
je sestavljen iz prepoznavanja akordov, različnih kitarskih tehnik,
glasbene teorije, notni zapisi, osnov aranžiranja in skladanja.
Program učenja kitare bo vodil izkušeni glasbeni mentor in
kitarist Egon Boštjančič. Prva ura je brezplačna. Prijave in
informacije: info@kstm-sempeter-vrtojba.si ali na m: 041 308
256.

kŠtm Šempeter-vrtojba,
Ul. 9. septembra 137, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
m: 041 308 256, info@kstm-sempeter-vrtojba.si

VEGETARIJANSKI KUHARSKI TEČAJ
Nova Gorica
V mesecu marcu
Šola v svetu najbolj prepoznavne Vedske vegetarijanske kuhinje
skozi bogate izkušnje kuharskega poznavalca Humar Marka,
katere skrivnosti bomo na tečajih osvojili in jih z veseljem okusili,
izključuje meso, jajca in ribe, vključuje pa vse vrste zelenjave,
sadja in mlečnih izdelkov, žit, stročnic, itd. Ob pravilni uporabi
začimb in dišavnic je zelo uravnovešena in vsebuje vse
potrebne sestavine za zdrav razvoj človeškega organizma
Kuharski tečaj potekal v skupini 8 tečajnikov (jedi kuhate sami
pod vodstvom kuharskega mojstra, saj želimo, da pridobite
praktično izkušnjo), 4 termini po 4 ure.
Omejeno število prijav. Prijave na naslov:
humar.tomaz@gmail.com; 051 420 903

kulturno umetniŠko izobraŽevalno
druŠtvo rasa,
Šempas 151 a, Šempas, m: 051 420 903,
humar.tomaz@gmail.com
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ROADSHOW – POdJeTNiŠki dOgOdek
Primorski tehnološki park d.o.o.
Četrtek, 5. marec
Podjetniški dogodek.

primorski teHnoloŠki park d.o.o.
v sodelovanju z iniciativno start:up slovenija,
Mednarodni prehod 6, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
t: 05 393 24 50, http://www.primorski-tp.si

17. BUSINESS MEETUPS NOVA GORICA
Lokal Caffe Gallus
Četrtek, 19. marec, ob 19.00
Primorski tehnološki park iz Vrtojbe skupaj z lokalom Cafe Gallus
v Novi Gorici organizira vsak tretji četrtek v mesecu Business
Meetups Nova Gorica. Gre za neformalna poslovna srečanja z
namenom izmenjave dobrih podjetniških zgodb, znanja,
izkušenj, navezovanja novih poslovnih vezi ter novih poslovnih
priložnosti. Business Meetups gostuje uspešne podjetnike in
podjetnice, s katerimi predstavlja najsodobnejše teme iz startup podjetništva.

primorski teHnoloŠki park d.o.o. v sodelovanju
z lokalom caffe gallus nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, t: 05 393 24 50, 051 399 044
(Caffe Galus), www.primorski-tp.si

POdJeTNiŠkO TekmOVaNJe POPri – PODJETJE
ZA PRIHODNOST
Primorski tehnološki park d.o.o.
Ponedeljek, 23. marec
Primorski tehnološki park vabi inovativne in podjetne mlade, da
svoje ideje prijavijo na tekmovanje POPRI – Podjetje za
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prihodnost. Mladi tekmujejo v treh starostih skupinah: 1)
študenti in diplomanti, 2) dijaki ter 3) osnovnošolci od 7.-9.
razreda. Prijavijo se z inovativno idejo, ki mora reševati
konkreten problem ljudi ali družbe. Idejo opišejo ter zanjo
izdelajo prototip ali druga predstavitvena gradiva kot so plakat,
letak, video predstavitev. Rok za prijavo je 23. marec 2015. Letos
tekmovanje POPRI prvič poteka na območju celotne Slovenije.
Tekmovalci morajo oddati svoje ideje na obrazcu, ki je objavljen
na spletni strani tekmovanja www.popri.si. Strokovna komisija
bo med prijavljenimi izbrala 10 polfinalistov iz vsake starostne
kategorije, ki se bodo 7. aprila 2015 osebno predstavili pred
komisijo in se potegovali za uvrstitev v finale. Trije finalisti iz
vsake kategorije bodo javno predstavljeni na zaključni prireditvi,
ki bo 23. aprila 2015 v Slovenskem narodnem gledališču v Novi
Gorici. Takrat bo razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad.
Nagradni sklad znaša 5.000 EUR.

primorski teHnoloŠki park d.o.o.,
Mednarodni mejni prehod 6, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, t: 05
393 24 50, http://www.primorski-tp.si

TAJSKA - BiSeri kUlTUrNe dediŠČiNe
Kavarna Rusjan
Četrtek, 19. marec, ob 19.00
Potopisno predavanje

rusjan kavarna, restavracija,
Delpinova 18b, Nova Gorica, t: + 386 (0)5 330 22 56, 330 22 53,
330 22 50, www.rusjan-restavracija.com, inforusjan@gmail.com,
www.facebook.com/rusjan.eda

DELAVNICA SUHEGA POLSTENJA ZA ZAČETNIKE
Trgovina Zale & Pepe (avla centra Eda)
Torek, 3. marec, od 17.00 do 19.00
Zaradi velikega zanimanja ponavljamo delavnico suhega
5
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polstenja za začetnike, za vse, ki ste prvi dve zamudili ali se jih
niste mogli udeležiti. Na delavnici boste najprej spoznali osnove
te zanimive tehnike in se naučili izdelovanja osnovnih oblik, ki
omogočajo nadaljnje samostojno ustvarjanje – izdelavo okraskov,
drobnih uporabnih predmetov, igrač, nakita, volnenih skulptur...
Delavnica se začne ob 17.00, traja dobri dve uri, prispevek znaša
10 €. Obvezne prijave in informacije na m: 041 320 990.

DELAVNICA PRIPRAVE DOMAČE PAŠTE
Trgovina Zale & Pepe (avla centra Eda)
Ponedeljek, 9. marec, od 17.00 do 19.00
Na delavnici bomo spoznali temeljne zakonitosti dobrega testa
za pašto ter nekaj preprostih, a zanimivih oblik domačih
testenin. Pašto bomo seveda tudi skuhali in pokusili z nekaj
različnimi slastnimi omakami! Delavnica traja dobri dve uri,
prispevek znaša 10 €, obvezne prijave na m: 041 320 990. Število
mest je omejeno.

PREDSTAVITEV BACHOVE CVETNE TERAPIJE
Trgovina Zale & Pepe (avla centra Eda)
Ponedeljek, 16. marec, ob 17.00
V goste prihaja izkušena svetovalka in refleksoterapevtka
Marijanca Bahar, ki nam bo predstavila osnove Bachove cvetne
terapije. Predavanje je brezplačno, prijavite se na m: 041 320 990.

PredaVaNJe: ZDRAVA PREBAVA - ZDRAVO
ŽIVLJENJE
Trgovina Zale & Pepe (avla centra Eda)
Ponedeljek, 23. marec, ob 17.00
Pridite na brezplačno predavanje Zdrava prebava - zdravo
življenje. Predstavila bom pomen zdrave prebave in temeljne
dejavnike, ki nanjo vplivajo, ter domače, povsem naravne rešitve
za večino tegob, povezanih s prebavo. Informacije na m: 041
320 990.

PredaVaNJe: BAOBAB IN NJEGOVE IMENITNE
LASTNOSTI
Trgovina Zale & Pepe (avla centra Eda)
Ponedeljek, 30. marec, ob 17.00
Na predavanju Daniela Rojška bomo skupaj spoznavali čudovito
afriško drevo baobab (kruhovec) in njegove premalo poznane
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dobrodejne lastnosti. Seveda bomo baobab tudi pokusili.

trgovina zale & pepe, (avla centra eda),
Delpinova 18 b, Nova Gorica, m: 041 320 990 (Katja Kogej)

GIBAMO – VIZUALIZIRAMO - SPROŠČAMO S
TREBUŠČKI
Športna dvorana Gimnazije Nova Gorica
Vsak četrtek, ob 18.00
Nosečnost je za žensko obdobje velikih telesnih, čustvenih,
psihičnih in duhovnih sprememb. Ženska mora za dobro
počutje zadostiti spremembam na vseh prej omenjenih
področjih. Skrbeti mora za zdravo in sproščeno telo, razumeti
svoja čustva, raztezati svoj um in plesti odnos s še nerojenim
otrokom. Brez vsakodnevne službe ima s seboj dovolj dela. Urica
in pol v krogu so-nosečnic vam ponuja možnost, da si podarite
čas v katerem boste lahko razgibale svoje telo in mu s pravilnim
dihanjem dovedle dovolj kisika. V drugem delu druženja pa se
boste naučile sproščati po napornem vsakdanu, ter prek moči
vizualizacije raztezale vaš um in spoznavale svoje telo. Z vajami
in tehnikami boste poskrbele za zdravo telo in sprostitev v
nosečnosti, hkrati pa aktivno pripravljale telo, um in srce na svoj
porod. Za to vam bo hvaležna tudi vaša pikica v trebuščku.
Prisrčno vabljene vse s s trebuščki. Predavanja bodo potekala
vsak četrtek.

KROG MAM (maSaŽa dOJeNČka)
LUNG Nova Gorica
Sreda, 11. marec, ob 10.00
Več o vsebini si lahko preberete na www.zenskazenski.si/krogmam.html. Vabljene nosečnice in mamice.

KROG MAM (OTrOŠki JOk - PUSTimO OTrOkU,
da SPrOSTi SVOJe NaPeTOSTi V OBJemU
VarNOSTi)
LUNG Nova Gorica
Torek, 24. marec, ob 10.00
Več o vsebini si lahko preberete na www.zenskazenski.si/krog5

PredaVaNJa PredSTaViT Ve SEMINARJI POSVETI
del avnice teČa ji

mam.html. Vabljene nosečnice in mamice.

klePeT z dOUlO – PORODNO SPREMLJEVALKO
LUNG Nova Gorica
Torek, 10. marec in torek, 24. marec
Ura, po dogovoru. Srečanje se bo ponovilo 24.3.2015. Na
srečanju boste lahko: - osebno spoznali doulo - se pobližje
seznanili z njenim delom - dobili informacije, kje lahko rodite z
doulo - dobili informacije o individualni pripravi na porod in
njeni vsebini - dobili informacije o dobri porodni literaturi in
drugih virih informacij o nosečnosti, porodu in zgodnjem
starševstvu - zastavili vprašanja na temo nosečnosti, poroda in
zgodnjega starševstva - dobili več informacij na enem mestu.
Ne mučite se z vprašanji v svoji glavi. Skupaj bomo poiskali
odgovore na vprašanja o nosečniških težavah, porodu in
zgodnjem starševstvu. Naj bo vaša nosečnost čas raziskovanja
svojega ženskega telesa, duše in duha, ne pa obdobje skrbi in
strahov.

ŽenskaŽenski tita tuŠar s.p.,
t.: 041 638 806, m: doula.tita@gmail.com, www.zenskazenski.si
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gOSTiNSka
ponudba
DEGUSTACIJSKI MENI
Restavracija hotela Sabotin
V marcu
Rezervacije, t: 05 336 52 00.

VOJAŠKI MENI
Restavracija hotela Sabotin
V marcu
V naši dnevni ponudbi je tudi »Vojaški meni«, sestavljen iz
tipičnih jedi narodov, ki so se bojevali na Soški fronti. Ponudbo
smo obogatili še z buteljčnimi vini Vinske kleti Vipava (Barbera in
Pinela), ki je v sodelovanju s Kobariškim muzejem ob tej
priložnosti oblikovala posebno etiketo na temo 1. svetovne
vojne, saj so oficirje na fronti oskrbovali prav z vinom iz Vipavske
doline. Vabljeni. Rezervacije, t: 05 336 52 00.

MENI OB DNEVU ŽENA
V restavraciji hotela Sabotin
Sobota, 7. in nedelja, 8. marec
Rezervacije: 05 336 52 00.

Hotel sabotin,
Cesta IX. korpusa 35, Solkan, t: 05 336 52 00,
hotel.sabotin@hit.si, www.hotelsabotin.com
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degUSTaciJSki meNi: MEDITERANSKO
POMLADNO PREBUJANJE
Restavracija hotela Lipa
Vsak dan v marcu
Posebna ponudba kulinaričnih kreacij v restavraciji Lipa, 20,50 €.
Informacije in rezervacije t 05 336 60 06. Urnik, vsak dan: 11.0015.00 in 18.30 – 22.30.
Več info: www.hotellipa.com

Hotel lipa,
Trg Ivana Roba 7, Šempeter pri Gorici, t: 05 336 60 00,
hotel.lipa@hit.si
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SeJmi

MESEČNI SEJEM
Parkirišče nasproti Perle, Nova Gorica
Od četrtka, 26. marca, do petka, 27. marca, od 7.30 do 18.00
Prodaja tekstilne konfekcije, drobne galanterije in drugih
izdelkov za dom in gospodinjstvo.

BOLŠJI SEJEM
Pod arkadami stavbe Mestne občine Nova Gorica
Sobota, 7. marec, od 7.00 do 13.00
Prodaja starin in rabljenih predmetov.

krajevna skupnost nova gorica,
Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica, t: 05 302 27 56,
melanija-krajevnang@siol.net
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Izdajatelj: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju s Turistično zvezo TIC Nova Gorica, Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladino
občine Šempeter Vrtojba in ZTKMŠ Brda
Uredniški odbor: Dejana Baša, Mojca Černe Korenjak, Maja Marcovich,
Tina Mihelj, Aleš Bajec, Petra Marušič
Oblikovanje: Sonja Ščuka, Lettim
Kam po Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter – Vrtojba
in občini Brda izhaja kot mesečnik v slovenščini.
Za vse naknadne spremembe ne odgovarjamo.
Informacije: Turistični informacijski center Nova Gorica,
Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, t: 05 330 46 00, f: 05 330 46 06,
tzticng@siol.net, www.novagorica-turizem.com;
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino občine Šempeter
Vrtojba, Ulica 9. septembra 137, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
t: 05 393 80 09, m: 041 308 256, info@kstm-sempeter-vrtojba.si,
www.kstm-sempeter-vrtojba.si;
ZTKMŠ Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, t: 05 395 95 94,
tic@brda.si, www.brda.si
Tisk: Grafica Goriziana - Gorica
Naklada: 1500 izvodov
Marec 2015
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