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gledaliŠke
predstave
SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN SEVERNE
PRIMORSKE - linhartovo sreČanje 2015
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Nedelja, 19. april, ob 18.00
Slavnostni zaključek Srečanja gledaliških skupin Severne
Primorske z izbrano predstavo in podelitvijo priznanj. V
sodelovanju s SNG Nova Gorica. Za abonma Nedeljska
gledališka srečanja in izven.

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

ČEŠPE NA FIGI (jUŽiĆ in jUĆa)
Mladinski center Vrtojba
Nedelja, 12. april, od 17.00 do 18.15
Gledališka komedija. To je izjemno duhovita in spretno napisana
komedija o tem, kako se narod znajde v času, ko gre vse k vragu.
Sicer velja predvsem za čas takoj po drugi svetovni vojni. Velja
pa tudi za sedanji čas, ko nas spet vodijo žejne preko reke, lačne
mimo pravkar pečenega kruha. Komedija pripoveduje o zvitosti,
umnosti in neverjetni iznajdljivosti ljudstva, torej o nenehnem
boju za preživetje ter s tem za ohranitev zakladnice in duše
naroda. Predstava je v letu 2014 prejela kar pet
nagrad. Predstava v izvedbi gledališke skupine KD Berce Gabrovica pri Komnu, režija Minu Kjuder in Sergej


gledaliŠke predstave

Verč. 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

jean Baptiste poQUelin MoliÈre: TARTUFFE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Četrtek, 9. april, ob 20.00
Satirična komedija z Radošem Bolčino v naslovni vlogi Za
abonma Četrtek, Konto in Izven.

jean Baptiste poQUelin MoliÈre: TARTUFFE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Petek, 10. april, ob 20.00
Satirična komedija z Radošem Bolčino v naslovni vlogi. Za
abonma Veliki oder, Konto in Izven.

po ZgodBi toneta pavČka: JURI MURI V AFRIKI
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 11. april, ob 10.30, 14.30 in 17.00
Gostuje Plesni teater Ljubljana. Zaključek Goriškega vrtiljaka. Za
abonma Mali in Veliki polžek ter Izven.

URBANE ZGODBE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Ponedeljek, 13. april, ob 20.00
Koprodukcija M&N Dance Company, SNG Nova Gorica idr.
Plesna predstava z odlično mednarodno zasedbo. Za Izven.

neBojŠa pop tasiĆ: GOSPA BOVARY
SNG Nova Gorica, mali oder
Sreda, 15. april, ob 20.00
Drama po motivih romana Gustava Flauberta Premiera. Za
vabljene.


gledaliŠke predstave

neBojŠa pop tasiĆ: GOSPA BOVARY
SNG Nova Gorica, mali oder
Četrtek, 16. april, ob 20.00
Drama po motivih romana Gustava Flauberta. Premiera. Za
abonma Premiera.

neBojŠa pop tasiĆ: GOSPA BOVARY
SNG Nova Gorica, mali oder
Petek, 17. april, ob 20.00
Drama po motivih romana Gustava Flauberta Za abonma Petek
1, Konto in Izven.

GLEDALIŠKA IGRALNICA
SNG Nova Gorica
Sobota, 18. april, ob 10.30
Vodi igralka Medea Novak. Za abonma Gledališke igralnice in
Izven.

grigor viteZ: ANTONTON
SNG Nova Gorica, mali oder
Sobota, 18. april, ob 17.00
Živopisana glasbena igrica za najmlajše. Za Izven.

MilUtin BojiĆ: GOSPA OLGA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Torek, 21. april, ob 20.00
Gostovanje Narodnega gledališča Sombor iz Srbije z eno
najboljših srbskih meščanskih iger. Slovenski nadnapisi. Za
abonma Konto in Izven.

jan CvitkoviČ: OTROCI ADAMA IN EVE
SNG Nova Gorica, mali oder
Sreda, 22. april, ob 20.00
Doma in v tujini večkrat nagrajeni filmski režiser Jan Cvitkovič se
z avtorskim projektom prvič predstavlja gledališkemu občinstvu.
Za abonma Mali oder, Konto in Izven.



gledaliŠke predstave

neBojŠa pop tasiĆ: GOSPA BOVARY
SNG Nova Gorica, mali oder
Četrtek, 23. april, ob 20.00
Drama po motivih romana Gustava Flauberta Za abonma
Četrtek 1, Konto in Izven.

jean Baptiste poQUelin MoliÈre: TARTUFFE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 25. april, ob 20.00
Satirična komedija z Radošem Bolčino v naslovni vlogi. Za
abonma Sobota, Konto 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
DEČEK IN SVET
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 10. april, ob 18.00
Režija A. Abreu (Brazilija, 2013, 80 min.) brez dialogov 7+. Filmski
vrtiljak. Igrivi in brezskrbni deček odrašča na idiličnem
brazilskem podeželju, kjer se je čas ustavil. Pravo nasprotje je
kaotično mesto, v katerega se mora s trebuhom za kruhom
odpraviti njegov oče, za njim pa tudi deček. V mestu opazuje
družbeni ustroj sveta, ki ga zaznamujejo medijske manipulacije,
kontejnerji oblačil, mehanične živali in množica odpadkov.
Življenje teče povsem drugače kot v belem, podeželskem svetu.

MLADA IN LEPA
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 10. april, ob 20.15
Režija F. Ozon (Francija, 2013). Filmsko gledališče 2014/15. Za
abonma in izven. Isabelle je sedemnajstletna Parižanka, ki s
starši in mlajšim bratom preživlja počitnice na morju. Na sončni
rivieri doživi bežno afero z nemškim turistom, s katerim po
zmenku na plaži izgubi nedolžnost. Po vrnitvi v Pariz začne
Isabelle delati kot dekle na poziv. Čeprav ni imuna na tveganja,
ki jih prinaša njen novi ‘poklic’, se zdi, da brez težav obvladuje
svoje dvojno življenje – dokler se ne zgodi nekaj
nepredvidenega. Portret sedemnajstletnega dekleta v štirih
letnih časih in štirih pesmih.



filMske predstave

MLADA IN LEPA
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 14. april, ob 20.15
Režija F. Ozon (Francija, 2013). Filmsko gledališče 2014/15. Za
izven.

JIMMYJEV DOM
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 17. april, ob 20.15
Režija K. Loach (Velika Britanija/Francija, 2014). Filmsko
gledališče 2014/15. Za abonma in izven. Režiser Ken Loach se v
svojem živahnem, poskočnem in upanja polnem Jimmyjevem
domu poklanja svobodomiselnemu duhu, ki ga je na Irskem
tridesetih let utelešal politični aktivist Jimmy Gralton, predvsem
pa nas spomni na to, da v kriznih časih ne smemo pozabiti na
ples, smeh in dobro voljo. Film razkriva režiserjevo vero v
sposobnost mlade generacije, da popravi napake svojih staršev.

JIMMYJEV DOM
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 21. april, ob 20.15
Režija K. Loach (Velika Britanija/Francija, 2014). Filmsko
gledališče 2014/15. Za izven. Režiser Ken Loach se v svojem
živahnem, poskočnem in upanja polnem Jimmyjevem domu
poklanja svobodomiselnemu duhu, ki ga je na Irskem tridesetih
let utelešal politični aktivist Jimmy Gralton, predvsem pa nas
spomni na to, da v kriznih časih ne smemo pozabiti na ples,
smeh in dobro voljo. Film razkriva režiserjevo vero v sposobnost
mlade generacije, da popravi napake svojih staršev.

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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STALINGRAJSKA BITKA - rUski filM v sklopU
filMskega Cikla
Mladinski center Vrtojba
Petek, 3. april
Letos ves svet obeležuje 70. obletnico konca druge svetovne
vojne, ki je trajala od 1939 do 1945. Za milijone državljanov
Sovjetske zveze je ta vojna postala Velika domovinska vojna.
Cikel filmov je skupni projekt RCZK, izvaja pa se ob
podpori Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji in Društva
Slovenija – Rusija. Film je opremljen s slovenskimi podnapisi.
Vstop prost.

KURSKA BITKA - rUski filM v sklopU
filMskega Cikla
Mladinski center Vrtojba
Petek, 24. april, od 19.00 do 20.30
Letos ves svet obeležuje 70. obletnico konca druge svetovne
vojne, ki je trajala od 1939 do 1945. Za milijone državljanov
Sovjetske zveze je ta vojna postala Velika domovinska vojna.
Cikel filmov je skupni projekt RCZK, izvaja pa se ob
podpori Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji in Društva
Slovenija – Rusija. Film je opremljen s slovenskimi podnapisi.
Vstop prost.

kŠtm Šempeter-vrtojba,
Ul. 9. septembra 137, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
m: 041 308 256, info@kstm-sempeter-vrtojba.si
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glasBene,
ZABAVNE
in ostale
predstave
MATEJ GRAHEK, flavta; BENCE SZEPESI, klarinet;
ROBERTO GIACCAGLIA, fagot - KONCERT
Coroninijev dvorec, Šempeter pri Gorici
Torek, 7. april, od 20.00 do 21.15
7. mednarodno glasbeno tekmovanje in festival solistov in
komornih skupin Svirel. Matej Grahek, flavta (Slovenija), Bence
Szepesi, klarinet (Madžarska), Roberto Giaccaglia, fagot (Italija),
Luca Ferrini, klavir (Slovenija/Italija).

druŠtvo tojva a.d.,
Ulica 9. septembra 139, Vrtojba, Šempeter pri Gorici

odkritje doprsnega kipa dr. franCa derganCa
Aleja doprsnih kipov ob Coroninijevem dvorcu, pri Splošni
bolnišnici »dr. Franca Derganca«
Petek, 24. april, od 18.00 do 19.00

druŠtvo vojniH invalidov severne primorske
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svirelov glasBeni veČer: ZDRAVKO PLEŠE IN
ENSEMBLE CONTEMPORANEA 21
Mala dvorana Zorana Mušiča (KD Bukovica)
Četrtek, 9. april, ob 20.00
Ensemble Contemporanea 21, komorna skupina v zasedbi
klavirskega tria (violina, klavir, violončelo), deluje in ustvarja pod
vodstvom violinista Zdravka Plešeta. Skupina, ki prireja
celovečerne koncerte in aktivno deluje v sodobnem glasbenem
ustvarjanju, bo tokrat izvedla program Štirje letni časi, sestavljen
iz skladb dveh svetovno znanih skladateljev – Antonija Vivaldija
in Astorja Piazzole. Kot gosta večera se bosta triu na odru
pridružila Poljaka: Natalia Jarząbek, flavta, in Tomasz Sowa,
klarinet, sicer tudi udeleženca mednarodnega tekmovanja Svirél
2015, katero se bo v treh goriških krajih odvilo od 21. marca do
12. aprila. Vstopnina: 5 €. Rezervacija vstopnic:
vstopnice@gdnova.si ali m: 031 571 365.

glasbeno druŠtvo nova
in obČina renČe-vogrsko,
Ul. Gradnikove brigade 25, Nova Gorica in Bukovica 43,
Volčja Draga, www.gdnova.si

PRIREDITEV OB ZAČETKU PROJEKTA PRIMORCI
BEREMO 2015
Goriška knjižnica Franceta Bevka, pri klavirju
Četrtek, 23. april, ob 11.00
Prireditev ob začetku projekta Primorci beremo 2015.

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

0

gl asBene zabavne ostale priredit ve

BRDA IN VINO
Od sobote, 25. aprila, do nedelje, 26. aprila, ob 12.00
Izjemno zanimiva srednjeveška vas bo tudi tokrat kulisa
edinstvenega enogastronomskega dogodka. Za gurmane bo
zanimiv predvsem sobotni dan, ko se bodo na ulicah z briškimi
jedmi predstavili domači in gostujoči gostinci (vstopnina 45,00
€). Ljubitelji vina pa bodo prišli na svoj račun v soboto in
nedeljo, ko bo na šmartenskih ulicah možno okušati vrhunska
vina številnih briških vinarjev. Ulice bodo v dneh praznika
preplavile stojnice z domačimi pridelki. Za praznično vzdušje pa
bo tudi tokrat poskrbel bogat kulturni program z živo glasbo .

HiŠa marica, agencija marica, Hotel san
martin in gostiŠČe turn,
Šmartno 33, Kojsko, m: 031 341 693, info@marica.si

PLES V SABOTINU
Restavracija hotela Sabotin
Petek, 24. april, ob 20.00
Konzumacija: 12 € (za hrano in pijačo iz ponudbe). Sprejemamo
rezervacije

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

NAŠA POMLAD 2015 - revija otroŠkih in
Mladinskih pevskih ZBorov goriŠke
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Sreda, 8. april, ob 18.00
Nastopajo: OPZ OŠ Branik, OPZ OŠ Solkan, OPZ OŠ Kanal, Mlajši
otroški pevski zbor OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, MPZ OŠ
Branik, MPZ OŠ Solkan, MPZ OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica,
MPZ OŠ Kanal, MPZ OŠ Frana Erjavca Nova Gorica.
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NAŠA POMLAD 2015 - revija otroŠkih in
Mladinskih pevskih ZBorov goriŠke
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Četrtek, 9. april, ob 18.00
Nastopajo: OPZ OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OPZ OŠ Deskle,
OPZ OŠ Miren - POŠ Kostanjevica na Krasu, OPZ OŠ Dobrovo Kojsko, OPZ OŠ Šempas, OPZ OŠ Miren - Bilje, MPZ OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče, MPZ OŠ Šempas, MPZ OŠ Dobrovo.

javni sklad rs za kulturne dejavnosti
obmoČna izpostava nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, t: 05 335 18 50 in 335 18 52,
oi.nova.gorica@jskd.si, www.jskd.si

TINKARA KOVAČ S SPREMLJEVALNO VOKALNO
SKUPINO SINGGIRLS
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Sobota, 11. april, ob 20.15
Priljubljena slovenska glasbenica je ustvarjalno leto začela s
ciklusom koncertov po Sloveniji, v katerih se predstavlja z novo
spremljevalno akustično zasedbo. V nastope vključuje lokalne
skupine in glasbenike, sodeluje tudi občinstvo. Na
novogoriškem koncertu se ji bo pridružila simpatična domača
skupina Singgirls pod vodstvom Mojce Maver Podbersič.
Predprodaja cenejših vstopnic do petka, 3. aprila: 14 €, 10 € Po
3. aprilu 2015: 16 €, 12 €

ALJA MANDIČ, violonČelo; JURE GORUČAN, klavir
Koncertna dvorana Glasbene šole Nove Gorice
Ponedeljek, 13. april, ob 17.30
GM oder v sodelovanju z Glasbeno šolo Nova Gorica. Vstop prost.

ZakljUČni konCert dvoletnega projekta
eChos – ČEZMEJNI ODMEVI
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 21. april, ob 20.00
V prvem delu bodo nastopile tri novonastale čezmejne zasedbe
projekta ECHOS: duo Irena Rovtar (flavta) in Silvia Podrecca
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(Harfa), trio Kristina Seražin (saksofon), Martina Morello (klarinet)
in Carolina Pérez Tedesco (klavir),trio Valentina Danelon (violina),
Neža Torkar (harmonika) in Karmen Štendler (kitara) ter godalni
kvartet Accadémia: Beti Bratina (violina), Zoran Bičanin
(violončelo), Mojca Fortin (violina), Gea Pantner Volfand (viola) V
drugem delu: Vruja z istrsko ljudsko glasbo. Vstop prost.

TRIO SPIEGEL (rUsija)
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 24. april, ob 20.15
Pomladno koncertno razpoloženje bo v znamenju izvrstnih
mladih glasbenikov, ki prihajajo iz ruskega glasbenega zaledja.
Vsak izmed njih ima kljub mladosti za seboj dolg seznam
solističnih nastopov v najbolj prestižnih koncertnih dvoranah,
nagrad na vrhunskih tekmovanjih in vrsto sodelovanj z najbolj
uglednimi dirigenti. V trio so se povezali leta 2012 pod
okriljem Holland Music Sessions, mednarodne organizacije, ki
skrbi za rast in promocijo najbolj talentiranih mladih
glasbenikov na svetu.

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

ŠALAMJADA IN BRIŠKULJADA
Gasilski dom v Šempetru
Sobota, 11. april, od 17.00 do 21.00
Program: ob 17.00 sprejem vzorcev, ob 19.00 ocenjevanje in
briškula.

ko Šempeter in ko vrtojba v sodelovanju z
ozvvs veteran nova gorica – sekcija Šempeter-vrtojba
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ZMELKOOW/ZMELKLASIKOOW - konCert
Mladinski center Vrtojba
Petek, 10. april, ob 21.30
Pripravili so akustično- konceptualni nastop. Zvadili, pregnetli in
preoblikovali so najbolj udarne komade s svojih 88 albumov.
Libretu so dodali nekaj začinjenih svetovnih uspešnic in se
odpravili slavi naproti. Nekaj solističnih vokalnih točk je Goga
prepustil tudi ostalim članom, med drugim tudi legendarnemu
basistu Žaretu, ki je zvadil kultni dalmatinski evergrin skupine
Internet bend ”Lutam danima”. Da pa klasika ne bi nastopala le v
naslovu turneje, se bo bendu na odru pridružil priznani klasični
glasbenik – dirigent in multiinstrumentalist maestro
Zergoloff. Za vizulni učinek bodo poskrbela izbrana oblačila in
frizure iz dežele Glamurja, bleščic in priznanih modrih
oblikovalcev, ki jih je za to priložnost izbrala Lorella Flego
osebno. Informacije in rezervacije, 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

7. Mednarodno glasBeno tekMovanje in
festival svirÉl: KITARSKI ORKESTER
GLASBENE ŠOLE VELENJE DUO FLAVIO
Hiša kulture Šmartno
Sreda, 1. april, ob 20.00
Kitarski orkester Glasbene šole Velenje sestavlja 26 glasbenikov
različnih starosti. Vodi jih Monika Kranjc Štih. Kot gost koncerta
bo nastopil Duo Flavio, ki ga sestavljata flavtistka Anja Mohorič
in violončelistka Polona Žerovnik z Glasbene šole Kranj. Koncert
nastaja v sodelovanju s Hišo kulture Šmartno.

7. Mednarodno glasBeno tekMovanje in
festival svirÉl: FINALNI KONCERT STRUNSKIH
GLASBIL
Grad Dobrovo
Četrtek, 2. april, ob 18.00
Gostje: hoRORn, ansambel rogov Akademije za glasbo Ljubljana
Jožek Rošer, umetniški vodja. Na finalnem koncertu se bo


gl asBene zabavne ostale priredit ve

podelilo absolutno nagrado najboljšemu solistu in komorni
skupini godal in brenkal, ki jih je žirija tekmovanja Svirél ocenila
z najvišjimi ocenami. Poleg finalistov bo na koncertu kot
poseben gost nastopil ansambel rogov Akademije za glasbo
Ljubljana – hoRORn, ki ga vodi Jožek Rošer. Na finalnem
koncertu se bo podelilo absolutno nagrado najboljšemu solistu
in komorni skupini godal in brenkal, ki jih je žirija tekmovanja
Svirél ocenila z najvišjimi ocenami. Poleg finalistov bo na
koncertu kot poseben gost nastopil ansambel rogov Akademije
za glasbo Ljubljana – hoRORn, ki ga vodi Jožek Rošer.

7. Mednarodno glasBeno tekMovanje in
festival svirÉl: KONCERT ŽIRANTOV PIHAL
Coroninijev dvorec Šempeter pri Gorici
Torek, 7. april, ob 20.00
Matej Grahek, flavta (Slovenija); Bence Szepesi, klarinet, saksofon
(Madžarska); Roberto Giaccaglia, fagot (Italija); Luca Ferrini, klavir
(Slovenija/Italija). Žiranti discipline pihal tekmovanja Svirél se bodo
predstavili na Koncertu žirantov. Uveljavljeni koncertanti bodo
zaigrali številne odlične skladbe in se povezali v komorno zasedbo,
ki jo bodo oblikovali posebej za ta namen. Glasbeniki so izbrali še
posebej zanimiv program, ki bo zadovoljil mnoge glasbene okuse.
Koncert nastaja v sodelovanju z društvom Tojva iz Vrtojbe.

7. Mednarodno glasBeno tekMovanje in
festival svirÉl: FINALE PIHAL, TROBIL IN TOLKAL
Kulturni center Lojze Bratuž Gorica, Italija
Nedelja, 12. april, ob 18.00
Gostje: Pihalni kvintet Slovenske filharmonije. 7. mednarodno
glasbeno tekmovanje in festival Svirél se bo zaključil s finalom
pihal, trobil in tolkal. Solisti in komorne skupine, ki so se po
ocenah žirije uvrstili med finaliste, se bodo na koncertu
potegovali za absolutno nagrado. Kot poseben gost finala bo
nastopil Pihalni kvintet Slovenske filharmonije. Koncert nastaja v
sodelovanju s Kulturnim centrom Lojze Bratuž.

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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MPZ CIRIL SILIČ VRTOJBA - konCert oB 70letniCi delovanja ZBora
Mladinski center Vrtojba
Sobota, 18. april, od 20.00 do 21.30

meŠani pevski zbor ‘ciril siliČ‘ vrtojba,
Ulica 9. septembra 137, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, m: 040 799 405

SVOBODA JE ZASIJALA, REGIJSKA PRIREDITEV
OB 70-LETNICI KONCA II. SVETOVNE VOJNE
Trg Ivana Roba 3, Šempeter pri Gorici
Nedelja, 26. april

ozb za vrednote nob nova gorica in obČina
Šempeter-vrtojba v sodelovanju z drugimi 5 občinami

veČerja in spektakel - LIGHT SENSATION
Park, Casinò & Hotel
Petek, 17. april
Vstopnina: 30 € oziroma 1.000 točk za člane Privilege cluba.

park, casinÒ & Hotel,
Delpinova 5, Nova Gorica, thecasinopark.com

SERGIO RICCI
Perla, Casinò & Hotel
Torek, 21. april, ob 19.30
Imitator.

GIUSY FERRERI
Perla, Casinò & Hotel
Petek, 17. april, ob 22.00
Koncert. Vstopnice so na voljo na Privilege točki v Perli ali na
www.thecasinoperla.com
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GENTLEMEN’S NIGHT XXL
Perla, Casinò & Hotel
Sreda, 22. april, ob 22.30
Večer za moške.

perla, casinÒ & Hotel,
Kidričeva 7, Nova Gorica, thecasinoperla.com

NOCHE CUBANA, plesni veČer
Mladinski center Vrtojba
Sobota, 25. april, ob 21.00

plesni klub soY cubano, m: 040 603 737
9. festival vin: ŽLAHTNA DEDIŠČINA
SLOVENIJE
Kulturni dom Šempas
Nedelja, 12. april, od 15.00 do 21.00 in ponedeljek, 13. april,
od 15.00 do 21.00
Turistična zveza TIC Nova Gorica v sodelovanju s KS Šempas
prireja 9. festival vin Žlahtna dediščina Slovenije, druženje z
domačimi, udomačenimi in avtohtonimi sortami. Predstavitve
vinarjev iz vse Slovenije in zamejstva bodo spremljali strokovni
referati in vodene degustacije. Skupaj bomo razvijali kulturo
pitja vina ter vzpostavili nove možnosti za druženje s
pridelovalci in ljubitelji vin.

turistiČna zveza - tic nova gorica,
Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, t: 05 330 46 00,
www.festival-vin.si, www.novagorica-turizem.com

POSTAVLJANJE MLAJA NA ŠEMPETRSKEM PLACU
Trg Ivana Roba, Šempeter pri Gorici
Petek, 24. april, od 20.30 do 21.30

turistiČno druŠtvo obČine
Šempeter-vrtojba
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raZstave
TOSKANSKO GRIČEVJE
Kavarna in restavracija Pecivo Nova Gorica
Do petka, 5. junija

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

PODOBE IZ BURANA
Avla kulturnega doma Nova Gorica
Od srede, 1. aprila, do petka, 15. maja
Fotografije razstavlja Zdenka Šviligoj. To je njena druga
samostojna razstava. Je članica foto kluba Nova Gorica.

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

10. RAZSTAVA VELIKONOČNIH PIRHOV
Sveta Gora, Frančiškova dvorana
Do nedelje, 12. aprila, od ponedeljka do petka, od 15.00 do
18.00, sobota in nedelja, od 9.00 do 18.00
Ljudje, večinoma iz Primorske, nekaj iz drugih delov Slovenije ter
zamejstva razstavljajo svoje izdelke - velikonočne pirhe iz
različnih materialov.

franČiŠkanski samostan sveta gora,
Sveta Gora 2, Solkan, m: 041 388 890, p.simonpeter@gmail.com
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delikatesa v Živo predstavlja: DELO + TANJA
SABOL IN GAŠPER CAPUDER
Galerija TIR na Mostovni
Četrtek, 2. april, ob 20.00
Kulturno umetniško društvo Delikatesa iz Nove Gorice združuje
ustvarjalce mlajše generacije različnih profilov. Delujejo kot
interesna skupina šolanih in ljubiteljskih umetnikov, ki je
zasnovana na principu demokratičnosti in solidarnosti. Njihov
skupni interes je izboljšanje celotnega položaja sodobnih
umetnostnih in urbanih kulturnih praks. Odprtje razstave bosta
obogatila Tanja Sabol in Gašper Capuder z enkratnim
dogodkom. Samo za sladokusce. Razstava bo na ogled do 9.
maja. Urnik: četrtek: 17.00 -19.00, petek in sobota: 21.00 – 23.00.
Info: tir@mostovna.com.

galerija tir - kc mostovna,
Cesta IX. korpusa 99a, Solkan, t: 05 330 09 12, tir@mostovna.com

drUŠtvo soŠka fronta: VOJAŠKA SANITETA
MED 1. SVETOVNO VOJNO
Goriška knjižnica Franceta Bevka, v manjšem razstavnem
prostoru
Do petka, 10. aprila
Razstava.

goriŠka knjiŽniCa, doMoZnanski oddelek:
15 LET KNJIŽNIČNE STAVBE, RAZSTAVA
FOTOGRAFIJ
Goriška knjižnica Franceta Bevka, pri klavirju
Do petka, 17. aprila
Razstava.

RAZSTAVA O MAKSU FABIANIJU
Goriška knjižnica Franceta Bevka, v osrednjem razstavnem
prostoru
Od torka, 7. aprila, do četrtka, 30. aprila, v času odprtosti
knjižnice
Razstava v organizaciji Društva Primorskih arhitektov in Goriške
knjižnice Franceta Bevka v okviru Fabianijevega leta 2015.
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alenka spaCal: RAZSTAVA ILUSTRACIJ KNJIGE
KAKO TI JE IME
Goriška knjižnica Franceta Bevka, na mladinskem oddelku
Od ponedeljka, 13. aprila, do četrtka, 30. aprila, v času
odprtosti knjižnice
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

II. SVETOVNA VOJNA SKOZI ZBIRKE GORIŠKEGA
MUZEJA
Coroninijev dvorec, Šempeter pri Gorici
Petek, 24. april, od 19.00 do 20.00
Izbor likovnih del in dokumentarnega gradiva na temo II.
svetovne vojne iz zbirk Goriškega muzeja. Razstava ob 70-letnici
konca II. svetovne vojne.

goriŠki muzej in obČina Šempeter-vrtojba

Meta grgUreviČ: PRESEK / INTERSECTION,
PROSTORSKA POSTAVITEV
Mestna galerija Nova Gorica
Od petka, 10. aprila, do četrtka, 30. aprila
Umetnico in njeno delo bo na odprtju razstave predstavil Tevž
Logar. Odprtje razstave v petek, 10. aprila 2015, ob 20.00. Urnik:
od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure in od 15. do 19. ure. Ob
sobotah od 9. do 12. ure, ob nedeljah in praznikih zaprto.

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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EKO MARATONA COLLIO/BRDA
Nedelja, 19. april
Tek po gričih italijanske in slovenske strani Brd po različno
dolgih trasah (6-12 km, 25 km in 45 km)

a. s.s. maratona delle citta del vino
v sodelovanju z obČino brda

GRIČI XC 2015, gorsko kolesarska dirka
Trafo postaja Vrtojba
Ponedeljek, 6. april, od 10.00 do 13.00
Vabljeni na gorsko kolesarsko dirko, ki že tradicionalno poteka
na velikonočni ponedeljek.

druŠtvo deŠ-fleŠ,
Ivana Suliča 9, Šempeter pri Gorici, m: 040 723 474,
desfles@gmail.com, www.desfles.si
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BRDA CUP
Od četrtka, 30. aprila, do sobote, 2. maja
Mednarodni malonogometni turnir 4+1, Nagradni sklad
3.000,00EUR, Prijavnina 60 €, Rok prijav 21. april. Informacija na m:
030 618 933 (Kristjan Kavčič) in m: 051 310 413 (Peter Marinič).

klub malega nogometa san martins
goriŠka brda,
Šmartno 90b, Kojsko, m: 030 618 933, kristjan.kavcic@siol.net

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

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
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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

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

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, m: 041 536 707, info@rebula.com.
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POWER LATINO - vadba
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 19.00
Skupinska vadba v latinskoameriških ritmih.
Info, m: 040 603 737.

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, m: 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, m: 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, m: 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.
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TEČAJ MODERNEGA IN SODOBNEGA PLESA
Mladinski center Vrtojba
Sreda, 17.00
Plesni tečaj pod vodstvom koreografinje in plesalke Daše Grgič.
Info: 00393338139018.

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, m: 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, m: 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, m: 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,
5
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oblikovanje telesa in pridobivanje mišične mase, in še več. Info,
m: 040 353 304, projektfit.nina@gmail.com.

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, m: 041 536
707, info@rebula.com.

TIMBA CUBANA - tečaj
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 20.00
Več na m: 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
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Plesni tečaji, kjer ples postane užitek vsem starostnim
generacijam. Spoznamo vas z osnovnimi in zahtevnejšimi
figurami latinsko-ameriški, standardnih, karibskih in swing plesi.
Info, m: 041 536 707, info@rebula.com.

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

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

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

15. VELIKONOČNI POHOD NA LAŠČEK
Lokovec
Ponedeljek, 6. april, ob 9.00
Tradicionalni pohod poteka po markirani krožni poti. Ob
povratku si lahko ogledate muzej kovaštva.

kulturno turistiČno druŠtvo lokovec,
Lokovec 82, Čepovan, m: 031 459 343

NIRVANA FITNESS
Eda center, Nova Gorica
Vsak torek, ob 19.45
Gibalna terapija, ki združuje moč diha in preizkušene vadbene
elemente. Vaje so enostavne, lahko učljive, predvsem pa
učinkovite. Telo se revitalizira, izboljša se storilnost, zmanjša
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utrujenost. Ritmični dihalni vzorci poskrbijo za hormonsko
ravnovesje in razstrupljanje. Vadba bo potekala vsak torek.

NIRVANA FITNESS
Lekarna Nova, Šempeter pri Gorici
Vsak petek, ob 16.30
Gibalna terapija, ki združuje moč diha in preizkušene vadbene
elemente. Vaje so enostavne, lahko učljive, predvsem pa
učinkovite. Telo se revitalizira, izboljša se storilnost, zmanjša
utrujenost. Ritmični dihalni vzorci poskrbijo za hormonsko
ravnovesje in razstrupljanje. Vadba bo potekala vsak petek.

PILATES & FRANKLIN MIX ZA NOSEČKE
Eda center, Nova Gorica
Vsak torek, ob 18.30
Združuje različne elemente s področja gibanja, hipnoze in
dihalnih tehnik. Preko nežnega ogrevanja in dihalnih vaj vas
popeljem v svet plesa, ki oponaša plodove gibe, preko katerih
se mamica še močneje poveže s svojim otročičkom. Sledi
ohlajanje s sproščanjem in vizualizacijo, ki pomaga sprostiti
nakopičena čustva in premagovati strahove. Vadba bo potekala
vsak torek.

TEČAJ TERAPEVTSKEGA LEPLJENJA TRAKOV
(taping)
Lekarna Nova, Žnidarčičeva 21, Šempeter pri Gorici
Od sobote, 4. aprila, do nedelje, 5. aprila, od 09.00 do 10.00
Tečaj je namenjen fizioterapevtom, trenerjem, maserjem,
ipd. Tečaj bo potekal 4. in 5. aprila.

NORDIJSKA HOJA
Panovec
Sobota, 11. april, od 10.00 do 11.00
Delavnica se bo izvajala 2x mesečno (brezplačno).

nina terČon,
m: 031 767 579, nina.tercon@gmail.com
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VIKEND TURNE SMUKE – krnska jeZera
Od sobote, 11. aprila, do nedelje, 12. aprila
Turno smučarska dneva. Speljana bo srednje zahtevna turno
smučarska tura v krnskem pogorju. Naslednji dan srednje
zahtevna tura v okolici. Cilji bodo odvisni od razmer. Zaključek v
nedeljo zvečer. Zborno mesto kar pri Krnskih jezerih v soboto,
11. aprila ob 9.00. Vabljeni tudi dobro telesno pripravljeni in
izkušeni gorniki brez smuči. Prijave in več info na
igorklec@gmail.com.

BOČ 979m, DONAČKA GORA 884m
Od sobote, 25. aprila, do nedelje, 26. aprila
Podrobnosti o pohodu so že objavljene na spletni strani
PD. Dodatne informacije pri vodniku Darku Božiču, m: 051 814
912. Prispevek za stroške je 50 € in vključuje: avtobusni prevoz,
polpenzion v planinskem domu, ogled muzeja, zavarovanje, ter
organizacijo in vodenje izleta. Akontacija 20€ do četrtka, 23.
aprila, ko bo ob 18.00 sestanek z udeleženci. Izlet je organiziran
v sodelovanju s ŠD Letrika, število udeležencev je omejeno.

SONBLICK - avstrija
Od sobote, 25. aprila, do nedelje, do 26. aprila
Turno smučarska dneva na Sonblicku v Avstriji. Podrobnosti o
napovedani turi bodo objavljene na spletni strani PD, oglasnih
omaricah oz. info pri vodniku Tomažu Barbiču,
tomaz.barbic@gmail.com.

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

poMladni festival pohodniŠtva –
slovenija hodi:
OTVORITEV POHODNIŠKE SEZONE PO BRIŠKEM
DELU ALPE ADRIA TRAIL
Sobota, 11. april
Spoznavanje kulturne in naravne dediščine Brd ter nepozabno
kulinarično doživetje z degustacijami lokalnih dobrot.
0
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Predstavitev nove dejavnosti v Brdih - apiterapije. Informacije
na: www.brda.si Rezervacije: Agencija Marica, Eva Mavrič s.p.,
Šmartno 33, Kojsko, t: 05 992 79 45, m: 031 341 693

TREKING Z OSLIČKI
Nedelja, 12. april
Čezmejni treking med griči slovenskih Brd in italijanskega Collia.
Informacije na: www.brda.si in Agencija Marica, Eva Mavrič s.p.,
Šmartno 33, t: 05 992 79 45, m: 031 341 693

OTVORITVENI POHOD PO TEKAŠKI TRASI
Sobota, 18. april
Okušanje lokalnih dobrot in degustacija briške kapljice.
Spoznavanje kulturne dediščine - ogled gradu Dobrovo.
Informacije na: www.brda.si. Rezervacije: Agencija Marica, Eva
Mavrič s.p., Šmartno 33, Kojsko, t: 05 992 79 45, m: 031 341 693

TRADICIONALNI POHOD KS MEDANA
Ponedeljek, 27. april
Pohod po briških gričih z večernim druženjem in zabavo.
Informacije na: www.brda.si. Rezervacije: Agencija Marica, Eva
Mavrič s.p., Šmartno 33, Kojsko, t: 05 992 79 45, m: 031 341 693

poHodniŠtvo in kolesarjenje giz in tic brda,
Grajska 10, Dobrovo, t: 05 395 95 95, tic@brda.si, www.brda.si

RAVNE – KUCELJ – MALA GORA
Mala gora
Ponedeljek, 6. april
Odhod izpred NG-gimnazija na Rejčevi ob 7.30, s trga v
Šempetru ob 7.45. Prevoz z avtomobili, težji planinski pohod.
Hrana iz nahrbtnika, čas hoje 5 ur.
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RIZZI (Ud) – parCo del CorMor
Okolica mesta
Ponedeljek, 6. april
Odhod izpred NG-gimnazija na Rejčevi ob 6.30, s trga v
Šempetru ob 6.45. Prevoz z avti, na izbiro so proge 7 - 13 ali 21
km. Žigi FIASP IN IVV.

TESTIRANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI
Kanal - igrišče pri osnovni šoli
Četrtek, 9. april, od 16.00 do 18.00
Hoja na 2 km. Računalniški izračun uspešnosti testa.

POŽIVIMO MESTI – viviCitta (go)
Pohod po mestih
Nedelja, 12. april
Start ob 10.00 pri železniški postaji (Trg Evrope) v Novi Gorici.
Tekmovalni del na 12 km, pohod na 12 oziroma 6 km.

TESTIRANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI
Igrišče pri osnovni šoli v Šempetru
Sobota, 18. april, od 10.00 do 12.00
Računalniški izračun uspešnosti testa.

DREKA – solarie di drnChia (Ud)
Okolica kraja
Sobota, 18. april
Odhod iz avtobusne postaje NG ob 7.15, s trga v Šempetru ob
7.00. Prevoz z avtobusom, prijave sprejema Edes – t: 05 303 15
72 do torka, 14. aprila. Na izbiro sta progi na 8 ali 10 km. Žigi
FIASP.

POHOD PO ŽAJBLJEVI POTI
Okolica Vojščice, start ob 9. uri na Vojščici
Nedelja, 19. april
Odhod s trga v Šempetru ob 8.15, iz NG-gimnazija na Rejčevi ob
8.00. Prevoz z avtomobili, lažji pohod, čas hoje 3 ure.
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FOGLIANO REDIPUGLIA (go)
Okolica kraja
Sobota, 25. april
Odhod iz NG-gimnazija na Rejčevi ob 8.00, s trga v Šempetru ob
8.15. Prevoz z avtom, na izbiro so proge na 7 - 13 oziroma 20 km.
Žigi FIASP.

PALMANOVA (Ud)
Okolica kraja
Nedelja, 26. april
Odhod iz NG-gimnazija na Rejčevi ob 7.30, s trga v Šempetru ob
7.45. Prevoz z avtomobili, na izbiro so proge na 6, 12, ali 18 km.
Žigi FIASP.

POHOD NOVA VAS – MEDJA VAS (go)
Okolica kraja
Ponedeljek, 27. april
Odhod iz NG-gimnazija na Rejčevi ob 7.45, s trga v Šempetru ob
8.00. Prevoz z avtomobili, hrana iz nahrbtnika, lažji pohod. Čas
hoje 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

NI PREPOZNO ZA PRVI TRENING!
Magma X – športni del
Od ponedeljka do petka, od 6.30 do 22.00
Pri nas ni nikoli prepozno za prvi trening. Si želiš pričeti s
skupinskimi treningi, vendar se bojiš, da že preveč zaostajaš?
Naši trenerji ti bodo z veseljem pomagali in prilagodili težavnost
vadbe. Prijavi se za prvi brezplačni obisk na
sport@magma-x.com.
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SAVNE – popolna sprostitev
Magma X – športni del
Od ponedeljka do nedelje, od 6.30 – 22.00, sobota in nedelja
9.00 – 12.00 in od 15.00 – 21.00
Več tisočletij staro obliko sproščanja v prijetnem in intimnem
ambientu najdete v savnah Magme X. V finski, turški ali infra
rdeči savni boste poskrbeli za svoje zdravje in ob tem izboljšali
tudi počutje.
Na voljo sta dve ločeni savni za dve ali tri osebe, v skupinskih
savnah pa vas čakajo počivalniki za miren in sproščen počitek
med in po savnanju. Rezervirajte si termin na t: 08 200 48 21,
rezervacije@magma-x.com.

Športno-zabaviŠČni center magma X,
Industrijska cesta 11, Nova Gorica, t: 08 200 48 20,
info@magma-x.com, www.magma-x.com
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predavanja
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delavnice
teČaji
TRADICIONALNO BRANJE PESMI MATEJA BORA
OB OBLETNICI PESNIKOVEGA ROJSTVA
Ob spomeniku v Dolu (Grgar)
Torek, 14. april, ob 17.00
Vsakoletno branje pesmi Mateja Bora ob obletnici pesnikovega
rojstva. Sodelujejo: Bralni klub Grgar, KD Grgar, KS Grgar, POŠ
Grgar, Literarni klub GOvorica Nova Gorica.

NOČ KNJIGE 2015
Dvorana Grgar
Petek, 24. april, ob 18.00
Poklon ge. Berti Ukmar, dolgoletni režiserki Dramske skupine
Grgar. Sodelujejo: Bralni klub Grgar, KD Grgar

bralni klub grgar
5
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POMLAD V DEŽELI LABIRINTOV
Društvo Notranja Pot
V aprilu, 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 19.00 do 20.00
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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KO PRENEHA MOČ BESED - Zvok, telo in glas
Za doBro poČUtje
Društvo Notranja Pot
Vsako sredo v aprilu, 8., 15., 22. in 29. april, ob 20.00
Muzikoterapija in samospoznanje; Zvok, telo in glas za dobro
psihofizično počutje; Skupinska muzikoterapija, ki uporablja
zvok, glasbo, telo in glas za spodbujanje dobrega psihofizičnega
počutja. Glasbena terapija ponuja neverbalne izkušnje, ki
spodbujajo odprtost, komunikacijo, odnose in tako poveča
kanale izražanja, poslušanja in introspekcije.
Uporablja se tehnika aktivne glasbene terapije (improvizacija,
glasbeni dialogi, aktivno poslušanje in telesno izražanje), ki je
koristna za ustvarjanje skupnih čustvenih trenutkov, srečanj,
izmenjave in medsebojnega poslušanja.
Vodi: Sara Hoban, dipl. muzikoterapevtka, Magister po Modelu
Benenzon. Info in vpisovanje na t: 0039 0481 280363, m: 0039
380 5892568.

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).


predavanja predstavit ve SEMINARJI POSVETI
del avnice teČa ji

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 najkasneje15 minut pred 20.30. Več informacij na
m: 031 395 864. Vstop prost.

terapija Za vas: PSIHOENERGIJSKA
REVITALIZACIJA
Društvo Notranja Pot
Četrtek, 2. april, ob 19.00
Ljudje velikokrat svoja telesa občutimo kot skladovnico ujetih
spominov, občutkov in sanj. Z masažnimi aparati Thumper® in
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 070 991 089.

JOGA SMEHA, BreZplaČna predstavitev Za
nove UdeleŽenCe
Društvo Notranja Pot
Ponedeljek, 6. april, od 19.00 do 20.00
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.
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Joga smeha je učinkovita pomoč pri sproščanju napetosti,
blagodejna in enostavna.
Vabljeni na brezplačno predstavitev za nove udeležence.
Z vami bo vaditeljica Suzana Bolčina. Obvezne prijave nam: 031
395 864.

IVITALIS VADBA, BreZplaČna predstavitev Za
nove UdeleŽenCe
Društvo notranja pot
Torek, 7. april, 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.
Vabljeni na brezplačno predstavitev za nove udeležence.
Vaditeljica Tatjana Jug. Obvezne prijave in informacije
m: 051 370 305.

MeditaCija: POTOVANJE SKOZI ČAS
Društvo notranja pot
Torek, 7. april, 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
m: 031 395 864.

ČAJANKA ZA DEKLETA IN ŽENE
Društvo notranja pot
Četrtek, 9. april, ob 19.00
Predstavitev knjige 8 moških – zakaj pa ne? Knjiga 8 moških –
zakaj pa ne? ti bo spremenila življenje. Nikoli več ne bo tako, kot
je sedaj. Moški delajo s tabo tako, kot sama delaš s sabo. Prekini,
prenehaj, zadihaj, spusti. Ozavesti, spremeni, zamenjaj. Čustva,
razmerja, prepričanja. Spremembe prinašajo drugačne energije.
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Vedno se vrti. Začelo se bo vrteti v drugačno smer. Smer v kateri
boš zadovoljna, srečna, ljubljena. Prisrčno vabljena na Čajanko,
kjer nam bo Katja v prvem delu povedala svojo zgodbo zaradi
katere je knjiga nastala, v drugem delu pa nam bo Jana
Pristovšek, avtorica knjige 8 moških - zakaj pa ne? še z
energetskega vidika razložila, kako te zadeve delujejo.
www.studio-heliantha.si. Srečanje je brezplačno. Obvezne
prijave m: 031 395 864.

Malo drUgaČen pohod - POT SRCA
Goriška Brda - Korada
Petek, 10. april, od 15.45 do 18.00
Pohod za telo in duha. Med pohodom bomo imeli postanke za
energijske vaje, spoznavanje naših energij, meditacije,
povezovanje z naravo, sprostitev in odmik od vsakdanjih
obveznosti. V sebi bomo poiskali poti, ki nas peljejo do našega
srca in prisluhnili bomo odgovorom, ki jih vsakemu izmed nas
nežno govori lastno srce. Po malo drugačnih poteh vas bosta
popeljala Tatjana Jug in Peter Marinič. Obvezne prijave in
informacije m: 051 370 305.

terapija Za vas: ACCESS BARS TRETMA
Društvo notranja pot
Četrtek, 16. april, ob 18.00
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.
Dovolite si, da vse to prihaja v vaše življenje lahkotno, radostno
in veličastno. 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).

0
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sreČanje praktikov: ACCESS BARS ZA
PRAKTIKE
Društvo notranja pot
Četrtek, 16. april, ob 19.00
Redno srečanje in izmenjava Access Bars tretmajev za vse, ki
imate opravljeno delavnico Access Bars ali katerikoli drug
proces Access Consciousness. Za vas, ki si dovolite, da vse
prihaja v vaše življenje lahkotno, radostno in veličastno. Vsak
udeleženec prejme in daje en tretman. Srečanja vodi Irena
Stibilj, certificirana izvajalka Access Bars®. Obvezne prijave in
informacije m: 041 314 032 (Irena).

petkova sreČanja oB knjigi: ZAKONI ŽIVLJENJA
Društvo notranja pot
Petek, 17. april, ob 19.00
V Zakonih življenja lahko prvikrat zaslutimo misli in vpoglede
bitja neizmerne veličine. Učitelj v bralčevem umu pusti vtis, da
sta širina in globina njegovega znanja in zavedanja brezmejni,
da je nedoumljivo strpen in moder ter osupljivo skromen. Kdor
si prizadeva, da bi razumel zakone življenja, ga bodo ti
tenkočutni in bogati uvidi hitro ponesli do jedra samega
življenja in mu pokazali preprosto pot, ki se vije vse do vrha
gore. Jasno in pomenljivo je poudarjena temeljna enotnost
vsega življenja. Zakoni, po katerih živimo, se še nikoli prej niso
zdeli tako naravni in razumljivi. Več o knjigi vam bo povedala
transmisijska meditantka Nevenka. Vstop je prost. Sledi redna
transmisijska meditacija.

poMladna delavniCa: ZAČENJAM ZNOVA
Društvo notranja pot
Sobota, 18. april, od 10.00 do 15.00
Delavnica je namenjeno ženskam, ki se jim podira svet ali se jim
je že sesul. Ločitev, razhod, prekinitev partnerske zveze,
prekinitev ljubezenskih veze, kakorkoli imenujete, bolečina,
strah, negotovost, skrb, obup, krik v nebo... In ženskam, ki so
obtičale, ki ne vedo, kako naprej, ki živijo v preteklosti, ki
obžalujejo, se jezijo, obupujejo... In vsem tistim, ki so skozi vse to
šle in so močne in zmorejo in dihajo in se borijo, a rane še niso
zaceljene, še bolijo in delajo težave. Delavnico vodi Jana
Pristovšek, pranaterapevt in avtorica knjige 8 moških - zakaj pa
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ne? Več o delavnici na info@studio-heliantha.si. Informacije in
obvezne prijave m: 051 415 667 (Jana).

MeditaCija: KO UM ZDRAVI
Društvo notranja pot
Torek, 21. april, 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 samozdravljenja in dobrega počutja. Skozi
preizkušeno in učinkovito tehniko zdravilne meditacije vas bo
vodila Tatjana Velikonja. Obvezne prijave na m: 031 395 864.

plesno-giBalna delavniCa: KO DUŠA PLEŠE
Društvo notranja pot
Četrtek, 23. april, ob 18.00
Plesno-gibalno delavnica vodi psihologinja Fatima Tsey, članica
Asociacije plesno - gibalnih terapevtov Rusije. Poudarek je na
tem, kako oseba čuti svoje telo in gibe, ne pa na tem, ali
obvlada plesne tehnike in kako izgleda v plesu. Obvezne prijave
m: 031 395 864.

terapija Za vas: BIOTERAPIJA PO METODI
ZDENKA DOMANČIĆA
Društvo notranja pot
Od četrtka, 23. aprila, do nedelje, 26. aprila, 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.

druŠtvo notranja pot,
Gradnikove brigade 33, Nova Gorica, m: 031 395 864,
dnp-ng@live.com
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HOLISTIČNI POGLED NA TEŽAVE S PRESNOVO
EDA center, VIRS učilnica P2
Petek, 10. april, od 18.30 do 20.30
Predavanje. Porast težav presnove, kot so diabetes, hipertenzija,
debelost, motnje prehranjevanja, povišan holesterol in
podobno spremlja sodobnega človeka. Pogosto se dogaja, da
kljub spremembi načina prehranjevanja in zmanjšanju stresnih
dejavnikov, težave še vedno ostajajo ali se celo poslabšajo. To
nakazuje, da so razlogi za presnovne motnje mnogo bolj
kompleksni. Predstavljen bo holistični pogled na težave s
presnovo in možne rešitve. Vstop prost.

druŠtvo veda Šola za evolutivno naturopatijo,
Bilje 170, Renče, m: 041 440 482, info@naturopathia.si,
www.naturopathia.si

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA ONSTRAN POGLEDA
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (Via Carducci 2, Gorica)
Nedelja, 12. april, 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, 26. april, 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
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KAKO USPEŠNO ISKATI ZAPOSLITEV Z
LINKEDLOM?
Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica
Ponedeljek, 13. april, ob 14.00
Na brezplačni delavnici, ki jo bo vodila mag. Brigita Lazar Lunder
bo predstavljena uporaba LinkedIn-a kot orodje za uspešno
iskanje dela.

1. akadeMski veČer: REČI »NE« UKVARJANJU
SAMIM S SEBOJ«
Goriška knjižnica Franceta Bevka
Torek, 14. april, ob 17.00
Na akademskem večeru bo potekala predstavitev knjige doc. dr.
Sebastjana Kristoviča z naslovom »Reševanje krize smisla
sodobnega človeka«. Na kratko bo predstavljen tudi študijski
program Psihosocialna pomoč, ki je izvaja na fakulteti. Dogodek
je organiziran v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka.

fakulteta za uporabne druŽbene Študije
v novi gorici, karierni center fudŠ,
Gregorčičeva 19, Nova Gorica, t: 05 333 00 80,
andreja.rojc@fuds.si, www.fuds.si

LITERARNI ČETRTKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Četrtek, 2. april, ob 18.00
Predstavitev pesniške zbirke: Miša Čermak: Jaz sem ljubezen

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, oddelek za cicibane
Torek, 7. april, ob 17.00
Ura pravljic.

LITERARNI ČETRTKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Četrtek, 9. april, ob 18.00
Predstavitev knjige: Zoran Knežević: Dvoživke umirajo dvakrat.
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RADOVEDNI PONEDELJKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Ponedeljek, 13. april, ob 18.00
Mojca Orel, Jarinka Panjtar, Bojan Mikluž: Pitagora: glasba in
mišljenje, predavanje Lectorium Rosicrucianum - Mednarodne
šole Zlatega rožnega križa.

AKADEMSKI VEČERI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Torek, 14. april, ob 17.00
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) v
sodelovanju s Kariernim centrom FUDŠ in Goriško knjižnico
Franceta Bevka Nova Gorica organizira predavanje: »Reči »ne«
ukvarjanju s samim sabo.« V okviru akademskega večera bo tudi
predstavitev knjige: doc.dr. Sebastjan Kristovič: Reševanje krize
smisla sodobnega človeka.

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, oddelek za cicibane
Torek, 14. april, ob 17.00
Ustvarjalne delavnice za otroke, vodi ga. Krpan Skomina.

USTVARJALNE SREDE
Goriška knjižnica Franceta Bevka, pri klavirju
Sreda, 15. april, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević.

LITERARNI ČETRTKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, dvorana
Četrtek, 16. april, ob 18.00
Predstavitev pesniške zbirke: Majda Kočar: Meglice v očeh, na
ustnicah nasmeh.

USTVARJALNICE ZA OTROKE V KRAJEVNI
KNJIŽNICI PRVAČINA
Krajevna knjižnica Prvačina
Ponedeljek, 20. april, ob 17.00
Pomladna ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Colja.
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9. GORIŠKI DNEVI KNJIGE
Različne lokacije dogodkov
Od ponedeljka, 20. aprila, do petka, 24. aprila
9. Goriške dneve knjige koordinirata Založba Educa
izobraževanje in Goriška knjižnica Franceta Bevka. Program
bodo oblikovali številni sodelujoči.

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, pri klavirju
Torek, 21. april, ob 17.00
Predstavitev knjige za otroke: Darinka Kozinc: Zapestnica
prijateljstva

USTVARJALNICE ZA OTROKE V KRAJEVNI
KNJIŽNICI BRANIK
Krajevna knjižnica Branik
Četrtek, 23. april, ob 17.00
Pomladna ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Colja.

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica Franceta Bevka, oddelek za cicibane
Torek, 28. april, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za otroke.

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: MI SMO TU… TUKA,… IZDË,
…KLE,… TLE… - SLOVENCI NA ONI STRANI POD
MATAJURJEM IN KANINOM
Grad Kromberk
Torek, 14. april, ob 20.00
Življenje in delo slovenske skupnosti v Videmski pokrajini pri nas
premalo poznamo. Predstavili nam jo bodo predstavniki
Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, ki uspešno raziskuje,
ohranja in širi kulturno dejavnost Slovencev v Kanalski dolini,
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Reziji, Terski dolini, Karnajski dolini in Nediških dolinah. Društvo
Ivan Trinko iz Čedada nam bo preko Trinkovega koledarja za leto
2015 predstavilo zgodovino, jezik, izročilo Slovencev videmske
pokrajine.

MUZEJSKI TOREK
Grad Kromberk
Torek, 21. april, ob 20.00
Muzejski torek ob Goriških dnevih knjige O knjigi danes – doma
in po svetu Okrogla miza o pomenu knjige danes, o izdajanju
knjig, svetovnih trendih, odnosu in povezavi z bralci in trgom, o
uveljavljanju ustvarjalcev in predstavljanju knjig ter na splošno
o knjigi na Goriškem. Sodelovala bosta ga. Irena Škvarč,
direktorica Goriške knjižnice in g. Nedjan Brataševec, publicist in
založnik, pogovor pa bo vodila mag. Darinka Kozinc,
predsednica goriškega literarnega kluba GOvoRICA.

goriŠki muzej kromberk - nova gorica,
Grajska cesta 1, Kromberk, Nova Gorica, t: 05 335 98 11,
goriski.muzej@siol.net, www.goriskimuzej.si

CiklUs predavanj Z Marijo Merljak
teMa 3. predavanja Z degUstaCijo
»PREPERČIMO ALERGIJE, ASTMO, SENENI
NAHOD NA NARAVEN NAČIN«
Gostilna s prenočišči Winkler, Lokve
Sobota, 11. april, ob 16.00
Za vas smo pripravili ciklus mesečnih predavanj s katerimi vam
želimo predstaviti vse svetovne novosti pri pravilnem uživanju
in pripravljanju hrane ob tem pa nismo pozabili na nego kože in
telesa. Prijave do 9. aprila. Cena predavanja 12€.

gostilna s prenoČiŠČi Winkler martina
gorjan suliČ,
Lokve 36, Trnovo pri Gorici, t: 05 307 40 37,
gostilna.winkler@siol.net, www.hoteliwinkler.com
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prva pisna oMeMBa solkana: »TO JE PA ŠE Z
UNIH CAJTU!«
Avla hotela Sabotin
Četrtek, 23. april, ob 18.00
Uvodni govor bo imela ga. Darinka Kozinc, predsednica
Krajevne skupnosti Solkan. Predstavili vam bomo solkanske
zbiratelje predmetov iz časa soške fronte, ki bodo svoje
predmete tudi postavili na ogled. Sledi degustacija jedi po
receptu iz knjige »Varčna kuharica«, ki je nastala v času 1.
svetovne vojne. Vabljeni!

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

NOČ KNJIGE 2015
Mostovna
Četrtek, 23. april, ob 19.00
Noč knjige je dogodek, s katerim obeležujemo svetovni dan
knjige, 23. april. Namenjen je promociji branja in knjige. Projekt
je nekomercialne narave, poteka kot družbena akcija, ki
povezuje številne lokalne prireditelje. V sodelovanju z Zavodom
Masovna.

javni sklad rs za kulturne dejavnosti
obmoČna izpostava nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, t: 05 335 18 50 in 335 18 52,
oi.nova.gorica@jskd.si, www.jskd.si

UMIRANJE SPOLNOSTI PREDAVA: RAJKO
ŠKARIČ, PROJEKT
Obrtni dom Nova Gorica
Četrtek, 16. april, ob 19.00
Ali je res odnos do spolnosti tako enostaven, da ga lahko
»reguliramo« s populističnimi, modernimi, hitrimi in trendovsko
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pisanimi navodili? Odnos do spolnosti je veliko več kot
pametno in striktno delovanje po strokovnih navodilih. Sama
spolnost pa je izjemno kompleksno polje človekovega življenja
in bivanja. Ali vemo, od kod se črpa energija za tako
kompleksno in vseobsežno spolnost? Je te energije dovolj in kaj,
če ni? Znamo pri problemu spolnosti ustrezno ukrepati? Kaj
storiti, ko se …?

klub cdk nova gorica,
Kolodvorska pot 8, Nova Gorica, m: 041 330 467,
darkosfiligoj@gmail.com

BREZPLAČNA NEGA IN MASAŽA ROK
Kompas shop Andrea
Petek, 10. april, od 15.00 do 19.30
Izvajanje brezplačne masaže in nega rok. Predhodna najava na t:
05 303 55 40.

PREDSTAVITEV NOVIH PARFUMOV PRIZNANIH
BLAGOVNIH ZNAMK
Kompas shop Andrea
Petek, 17. april, od 15.00 do 19.30
Predstavitev, svetovanje in preizkušanje novih parfumov.

kompas sHop andrea,
Mejni prehod 5, Šempeter pri Gorici, t: 05 303 55 40

PRAZNIČNA PONUDBA
Kompas shop Rožna dolina
Od sobote, 4. aprila, do ponedeljka, 6. aprila, od 12.00 do
18.00
Dogodek Sampar-nega obraza, ličenje Make Up studio in špric
akcija vonji Pleats Pleats- Issey myjake.
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VIKEND PROMCIJA BOGART
Kompas shop Rožna dolina
Od sobote, 11. aprila, do nedelje, 12. april, od 12.00 do 18.00
Degustacija Bogart alkohola+špric akcija in pospeševanje vonji
Elie saab.

VIKEND RAZVAJANJE
Kompas shop Rožna dolina
Od sobote, 18. aprila, do nedelje, 19. aprila, od 12.00 do 18.00
Degustacija tartuffov, špric akcija in promocija vonjev Escada.

VIKEND ČEZ MEJO
Kompas shop Rožna dolina
Od sobote, 25. aprila, do nedelje, 26. aprila, od 12.00 do 18.00
Špric akcija in pospeševanje vonji Dior zanj in za njo, šparogada
po domače+degustacija Bograt vin.

kompas sHop roŽna dolina,
Vipavska cesta 2C, Nova Gorica, t: 05 300 15 51,
Ks_center@kompas-shop.si

VELIKONOČNI VIKEND
Kompas shop Vrtojba
Od petka, 3. aprila, do nedelje, 5. aprila, od 8.00 do 20.00
Akcija na velikonočnih izdelkih, darilo ob nakupu.

DEGUSTACIJA PIJAČE BLAGOVNE ZNAMKE
BOGART
Kompas shop Vrtojba
Od petka, 10. aprila, do nedelje, 12. aprila, od 10.00 do 20.00
Predstavitev in degustacija pijač.

PROMOCIJA KOZMETIKE SAMPAR
Kompas shop Vrtojba
Petek, 17. april, od 10.00 do 19.00
Promocija kozmetike Sampar, mini nega, darilo ob nakupu.
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RELAKSACIJSKA MASAŽA ROK
Kompas shop Vrtojba
Petek, 24. april, od 10.00 do 19.00
Relaksacijska masaža rok in mini nega dlani s kozmetiko
phitorelax.

kompas sHop vrtojba,
Mednarodni prehod 5, Vrtojba, t: 05 303 55 54,
ks_vrtojba@kompas-shop.si

AVSTRALIJA - POTOPISNO PREDAVANJE
Mladinski center Vrtojba
Petek, 17. april, od 20.00 do 21.15
Predavala bosta Anka Madon in Dejan Kavs. Vstop prost.

TEČAJ ŠPANŠČINE
Mladinski center Vrtojba
Četrtek, 9. april, od 16.00 do 17.30
Ste že spoznali deželo na Pirenejskem polotoku, Španijo? Si
želite potovati po čudovitih deželah Južne Amerike? Želite
razumeti o čem pojejo številni špansko-govoreči pevci ali brati
časopise, knjige v tem spevnem romanskem jeziku? Udeležite
se tečaja španščine! Začetni tečaj je namenjen osnovam
(predstavitev, abeceda, številke, trgovine in prodajni izdelki,
oblačila, šport, deli telesa, hrana in recepti). Na koncu tečaja
boste prebrali krajšo zgodbico in jo obnovili. Skozi zgoraj
omenjene tematike boste skozi primere in ne suhoparna pravila
usvajali tudi slovnična znanja (spol in število samostalnika,
pridevnik, glagol) in z njim povezane čase (sedanjik, prihodnjik
in sestavljeni preteklik). Tovrstno učenje slovnice je naravnejše in
zato zabavnejše. Število ur: 40 šolskih ur (45 min), dvakrat
tedensko po dve (2) šolski uri, ob ponedeljkih in četrtkih med
16.00 in 17.30, cena: 50,00 €, število tečajnikov: (najmanj) 10.
Možen je tudi nadaljevalni tečaj. Prijave in informacije na t: 05
393 80 09, 041 308 256 ali na info@kstm-sempeter-vrtojba.si,
www.kstm-sempeter-vrtojba.si.
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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

IVAN BAVČEVIĆ - BREZPLAČNO PREDAVANJE
Mladinski center Vrtojba
Petek, 24. april, od 20.00 do 22.00
Ivan Bavčević, energoterapevt, duhovni učitelj in življenski
trener ponovno v Mladinskem centru Vrtojba. Informacije in
prijave na medigo@siol.net.

medigo d.o.o.,
Ulica Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica

IGRALNICA ZA PREDŠOLSKE OTROKE S
SPREMSTVOM IN IZPOSOJEVALNICA DOBRIH IGRAČ
MDPM za Goriško
Vsako sredo, četrtek in petek, od 10.00 do 12.00 in od 14.00
do 16.00
Otroci bodo na našem društvu spoznavali igro s kvalitetno
igračo. Ob ponedeljkih popoldne, na dan Izposojevalnice, si
bodo starši lahko za teden ali dva, igrače tudi izposodili.
Predšolski otroci so lepo vabljeni s spremstvom (starši, sorodniki
ali vzgojitelji).
5
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USTVARJALNE DELAVNICE »PONEDELJČICE«
MDPM za Goriško
Vsak ponedeljek, od 17.00 do 19.00
Delavnice bosta vodili strokovna sodelavka in prostovoljka, ki
bosta z uporabo naravnih in odpadnih materialov poskrbeli za
kreativno ustvarjanje. Vabljeni otroci stari od 6 do 10 let. Mlajšim
otrokom se lahko pridružijo tudi starši.
V mesecu aprilu bomo izdelovali model krogle planeta Zemlje
in se seznanjali z zanimivimi značilnostmi našega planeta in
držav.

LIKOVNA ŠOLA
MDPM za Goriško
Vsak torek za otroke od 7. do 10. leta starosti in vsak četrtek
za otroke od 11. do 15. leta starosti, od 16.30 do 19.30
Likovna šola bo potekala pod vodstvom diplomirane slikarke
Kristine Vencelj in bo trajala 3 mesece. Namenjena je otrokom, ki
gojijo do slikarstva posebno strast in se želijo na tem področju
izpopolniti. Obvezne predhodne prijave.

BREZPLAČNA UČNA POMOČ ZA OTROKE
MDPM za Goriško
Vsak torek, od 14.00 do 16.30
Učna pomoč za učence 1. triade osnovne šole. Potekala bo
individualno, v skladu s potrebami posameznega otroka.

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ V OKVIRU
BOTRSTVA
MDPM za Goriško
Vsak prvi petek v mesecu, od 12.00 do 16.00
Informacije o nudenju brezplačne pravne pomoči, o nudenju
denarne in materialne pomoči, vsak ponedeljek od 8.00 do
12.00 in od 13.30 do 16.00.

ZDRAVSTVENA LETOVANJA ZA OTROKE IN
ŠOLARJE
MDPM za Goriško
Od ponedeljka, 6. aprila dalje vsak dan
Ponedeljek od 13.00 do 17.00
Torek–petek od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00
5
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Informacije in vpisi otrok na zdravstvena letovanja v poletnih
počitnicah v Piranu, v Savudriji, v Zambratiji in na Debelem rtiču.

medobČinsko druŠtvo prijateljev mladine
za goriŠko,
Bazoviška ulica 4, Nova Gorica, t: 05 333 46 80, 041 650 691,
info@zpm1-novagorica.si

KERAMIČNE DELAVNICE
Grad Ozeljan
Prijave do konca aprila
Tečaj oblikovanja gline: začetni tečaj oblikovanja, gradnja
velikega predmeta, uporaba glazur v monokoturi pri visoki
temperaturi, poslikava s kovinskimi solmi pri nizki temperaturi,
mehki raku – terra sigilata. Delavnice bodo začele v maju
mesecu. Informacije, m: 040 718 314, ozeljan@gmail.com.

kibela, zavod uporabniH umetnosti,
Ozeljan 26a, Šempas, m: 040 718 314, ozeljan@gmail.com

START: UP ŠOLA (PRIDOBITEV 40 TOČK NA
RAZPISU P2)
Primorski tehnološki park d.o.o.
Sreda, 1. april
Za pridobitev do 40 točk na razpisu P2 bodo v predselekcijskem postopku organizirane Start:up šole na treh
lokacijah, v Mariboru, 30. marca, Ljubljani, 31. marca in Novi
Gorici, 1. aprila 2015. Več si lahko preberete na spletni strani
Start:up iniciative Slovenije (http://startup.si/slsi/novica/112/prijave-v-pred-selekcijske-postopke-za-p2-sk75-in
-sk200-do-kdaj-zakaj-in-kako-) ali kontaktirate Primorski
tehnološki park (www.primorski-tp.si).

primorski teHnoloŠki park d.o.o.,
Mednarodni mejni prehod 6, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
t: 05 393 24 50, http://www.primorski-tp.si
5
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18. BUSINESS MEETUPS NOVA GORICA
Cafe Gallus
Četrtek, 16. april, ob 20.00
Primorski tehnološki park iz Vrtojbe skupaj z lokalom Cafe Gallus
v Novi Gorici organizira enkrat mesečno 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 start-up podjetništva.

primorski teHnoloŠki park d.o.o. v sodelovanju z
lokalom caffe gallus nova gorica,
Mednarodni mejni prehod 6, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
t: 05 393 24 50, http://www.primorski-tp.si

ZAKLJUČNA PRIREDITEV PODJETNIŠKEGA
TEKMOVANJA POPRI (PODJETJE ZA PRIHODNOST)
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Četrtek, 23. april, ob 19.00
Namenjeno vsem, ki vas zanima podjetništvo in razvoj
podjetniškim veščin med mladimi. Vabljeni na zaključno
prireditev državnega podjetniškega tekmovanja POPRI, kjer bo
Primorski tehnološki park predstavil tri finaliste iz treh
tekmovalnih kategorij: osnovnošolci (od 7. do 9. razreda) / dijaki /
študenti, diplomanti in ostali odrasli, ki še nimajo svojega
podjetja. Tekmovalci so oddali razdelane opise njihovih
podjetniških idej do 23.3.2015, med katerimi je strokovna
komisija izbrala 10 polfinalistov iz vsake starostne skupine.
7.4.2015 so potekale osebne predstavitve polfinalistov pred
komisijo. Na zaključni prireditvi se bo razglasilo in nagradilo
zmagovalce iz vsake starostne skupine. Program bodo popestrile
plesne točke in glasbeni gost. Za vstopnice (brezplačne) in ostale
informacije: www.popri.si ali www.primorski-tp.si.

primorski teHnoloŠki park d.o.o.
Mednarodni prehod 6, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
t: 05 393 24 50, www.primorski-tp.si
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delavniCa: DOMAČI ČOKOLADNI NAMAZI
Trgovina Zale&Pepe (avla centra Eda)
Sreda, 8. april, ob 17.30
Brezplačna delavnica, prijave na m: 041 320 990.

delavniCa: PIPRAVA NEMLEČNIH NAPITKOV
Trgovina Zale&Pepe (avla centra Eda)
Torek, 14. april, ob 17.30
Brezplačna delavnica, prijave na m: 041 320 990.

trgovina zale&pepe,
Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, m: 041 320 990

KAKO PREMAGATI IZGORELOST IN UPRAVLJATI S
STRESOM? IZKUSTVENA INTERAKTIVNA
DELAVNICA
Klementa Juga 7, Solkan
Ponedeljek, 13. april, ob 16.00
Spoznavali bomo stres in izgorelost, predvsem pa, kaj do njega
vodi in ga vzdržuje. Katera dogajanja vplivajo nanj in kako
pomembno je naše razumevanje le-teh? Kako posredujejo naša
čustva in kako prepričanja in naravnanosti, kot sta storilnost in
perfekcionizem? Vse to boste prepoznavali pri sebi. Predvsem
pa: kako lahko upravljate s stresom in svojo življenjsko energijo?
Kako spremeniti svoje razmišljanje in ravnanje na bolje?
Spoznali boste raziskovalno potrjene tehnike relaksacije, se učili
trebušnega dihanja in vaje čuječnosti. Delavnica v mali skupini,
vodi certificirana kognitivno vedenjska terapevtka. 60 min,
prispevek 10 eur. Predhodne prijave na M: 070 294 644 ali
irenasb@hotmail.com najkasneje do 11. aprila. Možen je tudi
dogovor za individualno delo ali kognitivno vedenjsko terapijo.
Več na www.psih-svet.si

zarja, irena Šinigoj batistič s.p.,
Rutarjeva 3B, Nova Gorica, Rutarjeva 3b, Nova Gorica,
m: 070 294 644, irenasb@hotmail.com
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GIBAMO – VIZUALIZIRAMO - SPROŠČAMO S
TREBUŠČKI
Vsak ponedeljek, 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 trebuščki.

KROG MAM (dojenje)
LUNG – Ljudska univerza Nova Gorica
Torek, 7. april, ob 10.00
Več o vsebini si lahko preberete na www.zenskazenski.si/krogmam.html
Vabljene nosečnice in mamice.

KROG MAM (giBalni raZvoj otroka)
LUNG – Ljudska univerza Nova Gorica
Torek, 14. april, ob 10.00
Kratek opis - gibalni razvoj od rojstva do enega leta – anatomija
– igrače, ki spodbujajo gibalni razvoj – praktični prikaz vaj za
spodbujanje gibalnega razvoja dojenčkov Več o vsebini si lahko
preberete na www.zenskazenski.si/krog-mam.html Vabljene
nosečnice in mamice

KLEPET Z DOULO – PORODNO SPREMLJEVALKO
LUNG – Ljudska univerza Nova Gorica
Torek, 7. in 21. april
Na srečanju boste lahko: osebno spoznali doulo se pobližje
seznanili z njenim delom dobili informacije, kje lahko rodite z
5
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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.

KROG NOSEČNIC
Sreda, 15. april, ob 18.00
Z veseljem sporočam, da se bo v mesecu aprilu odprl tudi krog
za nosečnice, v katerem bomo lahko z odprtim srcem podelile
svoja vprašanja, dvome, strahove in se skozi različne teme
pripravljale na porod in materinstvo.
Toplo vabljene nosečnice in na nekatere teme tudi mamice, ter
vse ki začutite, da bi rade bile del tega kroga.

Ženska Ženski, tita tušar s.p.,
Pod Lazami 116, Šempeter pri Gorici, m: 041 638 806,
doula.tita@gmail.com, www.zenskazenski.si
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gostinska
ponudba

VELIKA NOČ NA GREDIČU
Od petka, 3. aprila, do ponedeljka, 6. aprila
Med 3. in 6. aprilom se lahko na Grediču razvajate v posebni
ponudbi, saj smo za pripravili velikonočni paket, ki vključuje dve
nočitvi v dvoposteljni sobi s kraljevskim zajtrkom, degustacijo
vin in posebno velikonočno večerjo. Za Vas smo ustvarili tudi
poseben Velikonočni menu. Prepustite se razvadam v objemu
briških gričev.

grediČ,
Ceglo 9, Dobrovo, t: 05 828 01 20, info@gredic.si, www.gredic.si

VELIKA NOČ V HOTELU SAN MARTIN
Nedelja, 5. april
Posebna velikonočna ponudba jedi v hotelu San Martin.
Preživite ta dan z nami, v osrčju srednjeveške vasice Šmartno.

Hotel san martin, Šmartno 11, Kojsko,
t: 05 330 56 60, info@sanmartin.si, www.sanmartin.si
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PRAZNIČNA PONUDBA DOMAČIH JEDI
Gostilna Metulj
V aprilu
Pester izbor ribjih in mesnih jedi, polenovka z belo polento,
domača žolca, dušen medved.

gostilna metulj,
Cankarjeva 60, Nova Gorica, t: 05 302 19 36,
info@gostilna-metulj.si

SPOMLADANSKI DEGUSTACIJSKI MENI
Restavracija hotela Sabotin
V aprilu
Cena: 18 €. Rezervacije: t: 05 336 52 00.

VOJAŠKI MENI
Restavracija hotela Sabotin
V aprilu
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.

VELIKONOČNI MENI
V restavraciji hotela Sabotin
Nedelja, 5. in ponedeljek, 6. aprila
Cena: 20 €. 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
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VELIKONOČNO KOSILO
Restavracija hotela Lipa
Nedelja, 5. april
Rezervacije t: 05 336 60 00

degUstaCijski Meni: OKUSI SOČE
Restavracija hotela Lipa
V aprilu
Posebna ponudba kulinaričnih kreacij v restavraciji Lipa. Cena:
21 €. Informacije in rezervacije t: 05 336 60 06.

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

VELIKA NOČ
Park, Casinò & Hotel
Od sobote, 4. aprila, do ponedeljka, 6. aprila
Ponudba velikonočnih jedi v restavracijah Tiffany in Alba.

ENOGASTRONOMSKI VEČER Z VINI MOVIA
Park, Casinò & Hotel
Petek, 10. april, ob 21.00
Degustacijski meni z vini. Vstopnina: 50 € oziroma 1.700 točk za
člane Privilege cluba.

park, casinÒ & Hotel,
Delpinova 5, Nova Gorica, thecasinopark.com

NA ZDRAVJE! POMLAD!
Restavracija Bužinel, Plešivo, Goriška brda
Sobota, 11. in nedelja, 12. april, od 13.00 do 19.00
Enogastronomska prireditev pri Bužinelu na Plešivem. Pozdrav
pomladi ob degustacij belih vin in odlični hrani.

restavracija buŽinel, Plešivo 37a, Dobrovo,
t: 05 304 50 82, m: 031 671 705, info@buzinel.si, www.buzinel.si
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sejMi

BOLŠJI SEJEM
Pod arkadami stavbe Mestne občine Nova Gorica
Sobota, 4. april, 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

BOLŠJI SEJEM GOSPODINJSKE OPREME
Trgovina Zale&Pepe (avla centra Eda)
Torek, 21. april, od 12.00 do 18.00
Obvezne prijave na m: 041 320 990.

trgovina zale&pepe,
Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, m: 041 320 990
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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
April 2015
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