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gledaliŠke
predstave
iMPRO PRedSaTVa: APRILSKI PIKNIK-PAZI, DEŽ!
KC Mostovna
Sobota, 16. april, ob 19.00
Improvizirana gledališka predstava Aprilski piknik – pazi, dež!,
nastaja spontano na odru. Zagotovimo vam veliko presenečenj,
dramatičnih preobratov in komičnih elementov. Tako muhasto,
kot je navadno aprilsko vreme, bo tudi naša predstava. Ne
smete zamuditi te enkratne in unikatne priložnosti. Igralci ekipe
Dženny Improteam se z improvizacijo ukvarjajo že več kot tri
leta. Vstop prost.

dŽennY improteam, dzennyimpro@gmail.com

VAŠKA AMBULANTA - gledaliŠka kOMediJa
Kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici
Nedelja, 3. april, od 20.00 do 21.00
»Vaška ambulanta« je drugi del trilogije »Na vasi«. Avtorji
Korado Beltram, Dušan Mervič in Srečko Mesarič so navdih za
besedilo poiskali kar v domačem vaškem okolju. Komedija
prikaže dan v podeželski ambulanti, kjer se dr. Hitrič, dr. Jarič in
medicinska sestra Gergolet po svojih najboljših močeh trudijo
reševati zdravstvene in druge težave vaških posebnežev: od
nemogočih bolezni do skritih ljubezni. Komedijo v izvedbi
Amaterske gledališke skupine ŠOOV iz Šempasa, ki deluje v
okviru KPD »Lipa« Šempas, je režirala Elin Ambroželj, dijakinja
2
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dramsko-gledališke smeri novogoriške umetniške gimnazije.
Vstopnina 5 €.

kulturno umetniŠko druŠtvo Šempeter,
Trg Ivana Roba 4, Šempeter pri Gorici, m: 031 697 880

dUŠaN kOVaČeViĆ: MARATONCI TEČEJO
ČASTNI KROG
Mladinski center Vrtojba
Nedelja, 24. april, od 19.00 do 20.30
Gledališka komedija. Režija: Matjaž Šmalc, predstava v izvedbi
Šentjakobskega gledališča Ljubljana Maratonci tečejo častni
krog srbskega komediografa Dušana Kovačevića je zgodba o
neumrljivem in neuničljivem klanu Topalovićev, kriminalne
združbe, formirane znotraj pogrebnega podjetja, ki se bolj kot z
izdelavo krst ukvarja z njihovo reciklažo. Le da so njihovi »centri
ponovne uporabe« pokopališča, kjer krste kradejo in jih na novo
prebarvane prodajajo dalje. S spretnim »poslovanjem« podjetje
raste in se razvija, dokler nenadoma, v 155. letu ne umre
ustanovitelj podjetja, Veliki Pantelejmon Topalović. Takrat
pridejo na dan vsa nesoglasja med vsemi petimi generacijami
Topalovićev – od reakcionarja Aksentija, diktatorja Milana pa do
tehnokrata Lakija in znanilca nove dobe, najmlajšega Mirka, ki
po tem, ko njegovi načrti o modernizaciji podjetja ne padejo na
plodna tla, prihodnost načrtuje v tujini – klasična »normalna«
država torej. Kovačevič je komedijo zasnoval kot politično
dramo, v kateri je prikazal vso bizarnost boja za oblast po
Pantelejmonovi (Titovi) smrti. Tita in Kovačevičeve Jugoslavije ni
več, še vedno pa so tu razni mali politični kriminalci, ki brodijo
po grobovih in prodajajo njihovo vedno znova reciklirano
vsebino. Ampak ne skrbite: vedno se bo našel kakšen Mirko
Topalović, ki bo stvar tik pred propadom vzel v svoje roke in
peljal naše podjetje v svetlo prihodnost. Režiser Matjaž Šmalc se
je za tokratno uprizoritev odločil za prevod Primoža Viteza, ki
nam še močneje približa problematiko sodobnega podjetništva,
kar nam črne komedije nikakor ne postavlja samo južneje od
nas, temveč neposredno med nas. Vstopnina 8 €. Informacije in
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rezervacije na info@kstm-sempeter-vrtojba.si ali na m: 041 308
256.

kŠtm Šempeter-vrtojba, Ulica 9. septembra 72,
Vrtojba, t: 05 393 80 09, info@kstm-sempeter-vrtojba.si,
www.kstm-sempeter-vrtojba.si

JURČEK IN TRIJE RAZBOJNIKI
Erjavčeva ulica 25 v Novi Gorici
Petek, 22. april, ob 17.00
Rekonstrukcija partizanske lutkovne predstave iz leta 1944 ob
dnevu upora proti okupatorju v izvedbi Mini teatra Ljubljana.
Osrednja slovesnost Mestne občine Nova Gorica ob dnevu
upora proti okupatorju z lutkovno predstavo za otroke in
odrasle.

mestna obČina nova gorica, krajevna skupnost
nova gorica in slavistično društvo nova gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, t: 05 335 01 11,
mestna.obcina@nova-gorica.si

lJUdMila RaZUMOVSka: DRAGA JELENA
SERGEJEVNA
SNG Nova Gorica, mali oder
Sreda, 6. april, ob 20.00
Triler o šoli izsiljevanja. Premiera. Za Vabljene in abonma
Premiera 2.

lJUdMila RaZUMOVSka: DRAGA JELENA
SERGEJEVNA
SNG Nova Gorica, mali oder
Četrtek, 7. april, ob 20.00
Triler o šoli izsiljevanja. Premiera. Za abonma Premiera 1.
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aVTORSki PROJekT: LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Petek, 8. april, ob 20.00
Režira Jernej Lorenci, zadnja leta najbolj atraktiven slovenski
režiser. Za abonma Petek, Konto in Izven.

aVTORSki PROJekT: LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 9. april, ob 20.00
Režira Jernej Lorenci, zadnja leta najbolj atraktiven slovenski
režiser. Za abonma Sobota, Konto in Izven.

BOBNI V NOČI
SNG Nova Gorica, mali oder
Četrtek, 14. april, ob 18.00
Amaterski mladinski oder. Premiera. Za Izven.

BOBNI V NOČI
SNG Nova Gorica, mali oder
Petek, 15. april, ob 18.00
Amaterski mladinski oder. Za Izven.

dRaga POTOČNJak: SRCE NA DLANI
SNG Nova Gorica, veliki oder
Petek, 15. april, ob 20.00
Gostuje Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana. Predstava o
darovanju organov. Kdo so prejemniki in kdo darovalci? Neločljivo povezani in tako do-ločeni drug drugemu. Izpostavlja
pomisleke in dileme, s katerimi so se spopadali pred svojo
odločitvijo. Za abonma Veliki oder, Konto in Izven.

GLEDALIŠKA IGRALNICA
SNG Nova Gorica
Sobota, 16. april, ob 10.30
Vodi igralka Medea Novak. Za otroke od 6. do 10. leta starosti. Za
abonma Gledališke igralnice in Izven.
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NeBOJŠa POP TaSiĆ: GOSPA BOVARY
SNG Nova Gorica, mali oder
Sobota, 16. april, ob 20.00
Predstava je prejela dve nagradi na lanskem Borštnikovem
srečanju (za režijo Yulia Roschina in za mladega igralca Vito
Weis), igralka Arna Hadžialjević pa za vlogo Emme prejela
nagrado tantadruj in nagrado Staneta Severja. Za abonma
Konto in Izven.

ZMAGOVALNA PREDSTAVA LINHARTOVEGA
SREČANJA SEVERNE PRIMORSKE 2016
SNG Nova Gorica, veliki oder
Nedelja, 17. april, ob 17.00
Za abonma Nedeljska gledališka srečanja in Izven.

kaĆa ČelaN: HEIMATBUCH (kNJiga O
dOMOViNi)
SNG Nova Gorica, veliki oder
Torek, 19. april, ob 20.00
Gostuje Narodno gledališče Sombor. Zgodba o ljubezni med
mlado Nemko in paznikom v taborišču. Avtorica Kaća Čelan je
vsestranska in večkrat nagrajena gledališka ustvarjalka. Režira
odlični filmski in gledališki ustvarjalec Gorčin Stojanović.
Predstava je opremljena s slovenskimi nadnapisi! Za Izven.

iZTOk MlakaR: PAŠJON
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sreda, 20. april, ob 20.00
Koprodukcija z Gledališčem Koper. Za abonma Konto in Izven.

BORUT gOMBaČ: PSIČEK IZ MEGLE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 23. april, ob 10.30, 12.30 in ob 16.00
Goriški vrtiljak. Gostuje Lutkovno gledališče Maribor. Za abonma
Mali polžek, Veliki polžek in Izven.

lJUdMila RaZUMOVSka: DRAGA JELENA
SERGEJEVNA
SNG Nova Gorica, mali oder
Sobota, 23. april, ob 20.00
Triler o šoli izsiljevanja. Za abonma Sobota 2, Konto in Izven.
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MOŽ, KI JE SADIL DREVESA
SNG Nova Gorica, mali oder
Ponedeljek, 25. april, ob 20.00
Gostuje Lutkovno gledališče Maribor. Igralec in animator Miha
Bezeljak je leta 2013 na mednarodnem gledališkem festivalu
Apostrof v Pragi na Češkem prejel osebno nagrado direktorja
festivala za hrbtno igro kalečega semena. Za Izven.

aVTORSki PROJekT: LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Četrtek, 28. april, ob 20.00
Režira Jernej Lorenci, zadnja leta najbolj atraktiven slovenski
režiser. Za abonma Četrtek, 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-ng.si, www.sng-ng.si

MOGOČE STARE KOZE NI DOMA?
Točka ZKD Nova Gorica
Ponedeljek, 4. april, ob 18.00
Kulturno društvo gledališče na vrvici Nova Gorica, premiera
gledališke predstave. Kulturno društvo Gledališče na vrvici Nova
Gorica bo v okviru abonmajskega programa ljubiteljskih
predstav za otroke Smuk v pravljico, izvedlo premiero predstave
‘’Mogoče stare koze ni doma?’’

zveza kulturniH druŠtev nova gorica,
Gradnikove brigade 25, Nova Gorica, t: 05 333 03 11,
zkd.nova-gorica@guest.arnes.si
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filMSke
predstave
FANTOMSKI DEČEK
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 1. april, ob 18.00
Režija J. L . Felicioli, A. Gagnol (Belgija/Francija, 2015) 9+. Filmski
vrtiljak. Leo živi v New Yorku, s čepico zakriva golo glavo in je
zelo bolan. Svoji sestrici rad bere detektivske zgodbe. Ko odide v
bolnišnico ugotovi, da lahko s pomočjo svoje volje zapusti svoje
telo in leti naokoli, kot nekakšen fantom! S policijskim
načelnikom Alexom, ki je prav tako v bolnišnici, začasno
prikovan na invalidski voziček, morata v 24 urah rešiti New York
pred skrivnostnim gangsterjem, možem spako.
Vstopnina: 5 €, 4 €.

45 LET
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 1. april, ob 20.15
Režija A. Haigh (Velika Britanija, 2015). Filmsko gledališče
2015/16 - petkov abonma in izven. Kate in Geoff sta ravno sredi
priprav na 45. obletnico poroke, ko ju preseneti novica, da so v
ledeniku v Švicarskih Alpah po petih desetletjih odkrili
popolnoma ohranjeno truplo Geoffovega prvega dekleta.
Medtem ko se zabava nezadržno približuje, se par spopada s
prej neznanimi čustvi. Geoff je vedno bolj zatopljen v spomine
na brezskrbno življenje z nekdanjo ljubeznijo, Kate pa postaja
vse bolj zaskrbljena. Globlje ko se par vrača v preteklost, bolj
negotova je prihodnost. Vstopnina: 5 €, 4 €.
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45 LET
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 5. april, ob 20.15
Režija A. Haigh (Velika Britanija, 2015). Filmsko gledališče torkov abonma in izven. Vstopnina: 5 €, 4 €.

NEVIDNI FANT
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 8. april, ob 18.00
Režija G. Salvatores (Italija/Francija, 2014) 9+. Filmski vrtiljak.
Michele ima 13 let in živi v tihem obmorskem mestu. Ne bi
mogli reči, da je priljubljen med sošolci, pa tudi briljanten
učenec ali dober športnik ni. Vendar pa mu v resnici ni mar za to.
Michele bi bil zadovoljen že, če bi mu uspelo pritegniti
pozornost Stelle. Nekega dne monotonijo vsakdanjega življenja
razbije neverjetno odkritje: Michele se pogleda v ogledalo in
ugotovi, da je neviden. To je začetek najneverjetnejše
dogodivščine v njegovem življenju. Vstopnica 5 €, 4 €.

ŠIŠKA DELUX
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 8. april, ob 20.15
Režija J. Cvitkovič (Slovenija, 2015). Filmsko gledališče 2015/16 petkov abonma in izven. Zgodba govori o treh prijateljih iz
otroštva, Fedru, Miletu in Zekirju, ki se zavedajo, da niso več
mladi, ne znajo pa popolnoma odrasti. Lotili so se že marsičesa,
a nikoli jim ni nič uspelo, ker se ničesar ne lotijo zares. Toda tudi
večni mladeniči enkrat odrastejo. Po filmu pogovor z režiserjem.
Vstopnina: 5 €, 4 €.

ŠIŠKA DELUX
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 12. april, ob 20.15
Režija J. Cvitkovič (Slovenija, 2015). Filmsko gledališče - torkov
abonma in izven. Po filmu pogovor z režiserjem.
Vstopnina: 5 €, 4 €.
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ZOOTROPOLIS
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 15. april, ob 18.00
Režija r. B. Howard & R. Moore (ZDA 2016). Filmski vrtiljak.
Ambiciozna policistka Malči se želi dokazati kot prava varuhinja
reda in miru, vendar je zaradi zajčje majhnosti nihče ne jemlje
resno. Šefa vendarle pregovori, da ji pusti raziskati serijo
nepojasnjenih zločinov, njena edina priča pa je prekanjeni
prevarant Nik. Pretkani lisjak sprva poskrbi za številne zabavne
nesporazume, toda ko se bližata razkritju zarote, si morata začeti
zaupati in celotnemu mestu dokazati, kaj je pravi živalski pogum.
Vstopnica 5 €, 4 €.

EVEREST
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 15. april, ob 20.15
Režija B. Kormákur (ZDA/Velika Britanija, 2015). Filmsko
gledališče - petkov abonma in izven. Osupljiva pustolovščina
posneta po resničnih dogodkih tragičnih odprav, ki so skušale
leta 1996 osvojiti najvišji vrh sveta. Alpinistična avantura se je v
trenutku spremenila v kruto bitko za življenje ali smrt, kjer je bil
lahko vsak nepreviden korak usoden in vsak vdih redkega zraka
poguben. Vstopnina: 5 €, 4 €.

EVEREST
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 19. april, ob 20.15
Režija B. Kormákur (ZDA/Velika Britanija, 2015). Filmsko
gledališče - torkov abonma in izven. Vstopnina: 5 €, 4 €.

javni zavod kulturni dom nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, uprava@kulturnidom-ng.si,
www.kulturnidom-ng.si, t: 05 335 40 10.
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glaSBeNe,
ZABAVNE
in ostale
predstave
BRDA IN VINO
Šmartno, Brda
Od sobote, 23. aprila do nedelje 24. aprila
Tradicionalna vinsko - kulinarična prireditev vsako leto dodobra
napolni »šmartenske gase«. Kleti starodavne vasice ponudijo
obiskovalcem v pokušino vrhunska vina briških vinarjev iz obeh
strani meje, poznana kulinarična imena pa bodo poskrbela za še
eno nepozabno kulinarično doživetje. Prireditev Brda in vino se
je razvila v reprezentativen vinski dogodek, ki v Brda poleg
naključnih obiskovalcev privablja številne ljubitelje in
poznavalce žlahtne kapljice. Poleg vina se obiskovalci lahko
seznanijo s tipično briško kuhinjo in spoznajo pridelovalce
briških dobrot: čebelarje, oljkarje, sadjarje... Prireditev je
obogatena s predavanji o vinski tematiki, kulinariki, oljčnemu
olju ter pestrim kulturnim programom (gledališče, film, glasbeni
nastopi, likovni extempore...).

agencija marica, Hotel san martin, gostišče turn
Šmartno, info@marica.si, m:041 788 305
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PLETENJE BRŠLJANOVE KITE ZA GORIŠKI MLAJ
Med stavbo Goriške knjižnice in stavbo Slovenskega
narodnega gledališča v Novi Gorici
Petek, 29. april, ob 15.00
Dogodek je del tradicionalne prireditve Furenga, prevoz mlaja
2016. Izdelovali bomo približno 50m dolgo bršljanovo kito s
katero se bo v soboto okrasilo mlaj. Igrali se bomo tudi stare
otroške igre.

aktiv mestniH Žena in deklet goriČanke
nova gorica in turistiČno druŠtvo nova
gorica, Delpinova 10, Nova Gorica

ODPRTJE BOROVE POTI V GRGARJU
Središče Grgarja, ob šoli
Sobota, 23. april, ob 16.00
Začetek in odprtje literarne poti pri skulpturi Palčki - pihalčki ob
Podružnični osnovni šoli Grgar.

bralni klub grgar

PRAZNIK REBULE IN OLJČNEGA OLJA
Višnjevik
Od petka, 15. aprila do nedelje 17. aprila
Višnjevik, poznan kot rojstni kraj Rebule ter kot gostoljubna
vasica, obdana s številnih nasadi oljk, iz katerih domačini že
vrsto let pridelujejo odlično oljčno olje. Vaška skupnost Višnjevik
in Društvo ljubiteljev rebule vsako leto že tradicionalno prirejata
Praznik rebule in oljčnega olja. Dogodek, ki vsako leto posebej
očara s svojo domačnostjo in avtentičnostjo. Številni vzorci
oljčnega olja, zelenjavne frtalje, cvrt pršut s polento, odlična
kapljica »najstarejše Brike« Rebule, slastne pekovske mojstrovine
domačih gospodinj ter nepozabna zabava, kar vabijo, da
prijetne pomladne urice preživite v krogu prijateljev.
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druŠtvo ljubiteljev oljČnega olja,
m: 041 719 279

CASTELLUM SILIGANUM 1001 - 2016
Hit hotel Sabotin
Četrtek, 28. april, ob 18.00
Praznovanje obletnice prve pisne omembe Solkana. Pozdravni
govor Darinke Kozinc, predsednice Krajevne skupnosti Solkan
Predavanje avtorja knjige Kamniti velikan na Soči Gorazda
Humarja: “110 let Solkanskega mostu”. Pokušina dobrega starega
praženca cesarja Franca Jožefa I.

evelin bizjak s.p., krajevna skupnost solkan,
Hit Hotel sabotin

DUO ESPRESSIVO, KONCERT
Coroninijev dvorec, Šempeter pri Gorici
Ponedeljek, 18. april, od 17.30 do 18.30
Nastopajoči: Eva Arh (flavta), Tea Plesničar (harfa). Koncert v
sklopu koncertnega ciklusa Zvoki mladosti.

glasbena Šola nova gorica,
Cankarjeva 8, Nova Gorica, t: 05 335 10 50

SVIRÉLIN GLASBENI VEČER: fVg akadeMSki
ORkeSTeR la SeReNiSSiMa (iT)
Velika dvorana, KD Bukovica
Četrtek, 14. april, ob 20.00
Mladinski simfonični orkester La Serenissima združuje mlade
glasbenike iz širšega območja Triveneta, zasidran pa je v mestu
Sacile (Pordenone). Orkester je sprva deloval v programih
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srednje šole Glasbenega inštituta, kasneje pa je delovanje začel
resneje. Vse pogosteje je nastopal na glasbenih dogodkih in se
tako razvijal v komornih orkester, ki poleg rednih članov,
vključuje tako gostujoče študente z državnih konservatorijev
kot tudi profesionalce. Mladim tako ponuja novo realnost
posvečeno bogatenju in razvoju umetniškega ter kulturnega
obzorja. Vstopnina: 5 €; člani pihalnih godb ter učenci
glasbenih in godbeniških šol (z dokazilom): 2 €; aktivni člani GD
nova: vstop prost. Rezervacija vstopnic: vstopnice@gdnova.si ali
m: 040 436 934.

glasbeno druŠtvo nova in obČina renČevogrsko, Ulica Gradnikove brigade 25, Nova Gorica,
m: 031 571 365, gdnova@gmail.com www.gdnova.si

BALFOLK VEČER (eTNO PleSi iZ fRaNCiJe iN
dRUgiH delOV eVROPe)
Bar Rusjan, Eda Center
Četrtek, 7., 14., 21., 28. april, od 20.00 do 23.00
Nadaljujemo z večeri balfolk – etno plesov v krogu, verigi in
paru iz cele Evrope - od Francije, Portugalske in Švedske pa do
Grčije, Romunije, Srbije in Izraela. V balfolku se z vsakim plesom
menja partner, tako da lahko pridete sami ali v paru. Vstopnine
ni. Predlagani prispevek je 1 – 5 €.

go folk – gorizia/nova gorica, daniele scurti
in nastasia končina, m: 041 466 541, 040 383 810,
Gofolk.group@gmail.com

GORIŠKI MLAJ – FURENGA
Petek, 29. april
Od 9.00 do 12.00, ob glavni cesti Trnovo - Nemci
Izbiranje in podiranje smreke za Goriški mlaj ter predstavitev
starega, ročnega načina dela v gozdu: izdelava gozdarskega
bivaka iz lubja, kuhanje gozdarjev v gozdu, delavnice na temo
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gozdarjenja, degustacija hrane in pijače, ki so jo nekoč jedli
gozdarji in furmani ter predstavitev domače obrti v gozdu.
Od 13.30 do 18.00, ob glavni cesti Trnovo - Nemci
Priprava in prevoz mlaja: pripravljanje voza za prevoz jambora,
nalaganje jambora na voz in povezovanje, nabiranje in
pripravljanje zelenja za festival pletenja vencev, pripravljanje
konj, vpreganje konj, odhod proti Trnovem.
Od 18.00 do 22.00, Trnovo
Prevoz in kulturni program: prihod vozov in jambora na Trnovo,
izpreganje konj, nastop in kulturni program, priprava za festival
opletanja in krašenja mlaja, kresovanje in druženje.
Sobota, 30. april
Od 6.00 do 9.00 in od 9.00 do 16.30, Trnovo – Ravnica – Solkan
Priprave na odhod proti Novi Gorici: krmljenje in pripravljanje
konj, pripravljanje opreme vozov in mlaja, nakladanje vencev na
dodatni voz za prevoz okrasja, vpreganje konj, furmanski zajtrk.
Odhod proti Novi Gorici: postanek pod vasjo Trnovo zaradi
pregledovanja tovora, postanek na Ravnici, postanek na Prevalu
pri gostilni »Na Prevalu«, postanek na Oddihu, čas za kosilo,
nadaljevanje poti proti Solkanu, postanek v Solkanu, nalaganje
okrasja za mlaj, ki so ga pripravile Solkanke in Solkanci, odhod
proti Novi Gorici.
Ob 16.30, Nova Gorica
Prihod pred mestno občino Nova Gorica: sprejem pred stavbo
Mestne občine Nova Gorica, kratek postanek in nazdravljanje
po srečno končani poti, izpreganje konj in raztovarjanje tovora,
krašenje in priprava za postavitev mlaja, postavitev mlaja.

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

DOBIALABEVENTI 2016 MEDNARODNI FESTIVAL
MULTIMEDIJSKE UMETNOSTI
Hiša kulture Šmartno
Sobota, 30. april, ob 18.00
Pogovor z umetnikom, Roberto Kunsterle (Ita), Razvoj podobe
ob 21.00: Madness and arrogance Jazzkollektiv Berlin (Nem)
Gerhard Gschlößl - pozavna Marc Schmolling - klavir Izland (Slo)
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Gašper Milkovič Biloslav, Marko Vivoda – analogne video
projekcije Sledi: Headoffice B Electronics (Ita)

HiŠa kulture, Šmartno, Brda, www.smartnobrda.si,
tatjana.basin200@gmail.com

PLES V HOTELU SABOTIN
Restavracija hotela Sabotin
Petek, 29. april, ob 20.00
Glasba v živo. Konzumacija: 15 € za hrano in pijačo iz redne
ponudbe. 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

UROŠ PERIĆ S KVARTETOM
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Sobota, 9. april, ob 20.15
Izven. Aleš Kajtna, bobni; Peter Rizmal, kitara; Mladen Melanšek,
bas kitara; Rudi Javornik, tenor saksofon. Za Uroša poznavalci
pravijo, da je trenutno eden najboljših slovenskih jazz
glasbenikov. V bluesu in soulu se počuti enako dobro. Gostoval
je pri številnih big bandih in bil gost številnih festivalov.
Najpogosteje nastopa s svojim kvartetom. Poje, igra klavir,
harmoniko in zadnje čase tudi saksofon. Med drugim je odigral
več kot 300 koncertov, posvečenih Rayu Charlesu. Nastopal je v
18 državah na treh celinah (Evropa, S. Amerika - ZDA, Afrika).
Vstopnina 18 €.

ALEXANDER GADŽIJEV, KLAVIR
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Ponedeljek, 18. april, ob 20.15
Za abonma in izven. Eden izmed najbolj obetavnih mladih
pianistov naših krajev je ljubezen do glasbe podedoval od obeh
6
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staršev, Ingrid Silič in Sijavuša Gadžijeva, ki oba delujeta kot
vplivna pianista in pedagoga. Pri osmih letih se je začel
udeleževati domačih in tujih tekmovanj, kjer je večkrat osvojil
prve nagrade in prejel izvrstne ocene. Z zanimanjem
pričakujemo nastop pianista, ki ga novogoriško občinstvo
spremlja od prvih glasbenih nastopov pa vse do vedno bolj
zrelih recitalov v zadnjih letih. Vstopnina: 14 €, 10 €.

VEČER SAMOSPEVOV
Grad Kromberk
Četrtek, 21. april, ob 20.00
Elvira Hasanagić sopran; Aleksandra Pavlovič, klavir.
Sopranistka Elvira Hasanagić je diplomirala in magistrirala na
Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu ter na Bavarski
gledališki akademiji August Everding. Občinstvo navdušuje s
številnimi opernimi vlogami in koncerti samospevov. Zapela bo
ob spremljavi domače pianistke Aleksandre Pavlovič, ki je leta
2002 zaključila pianistični študij na Moskovskem državnem
konservatoriju P. I. Čajkovski, leta 2004 pa je opravila
podiplomski študij pri prof. Vladimirju Viardoju in Andreju
Dijevu. Kot solistka ali kot članica komornih sestavov je
koncertirala na pomembnih koncertnih prizoriščih doma in na
tujem. Vstopnina: 14 €, 10 €.

SIMFONIČNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 22. april, ob 20.15
Mathew Coorey, dirigent; Izak Hudnik, violončelo. Simfonični
orkester Akademije za glasbo združuje najboljše mlade
glasbenike, ki se šolajo pri nas. Orkester zaznamuje mladostna
energija in zanos, ki sta na elitnem mednarodnem festivalu
Young Euro Classic v dvorani Koncertne hiše v Berlinu nemške
glasbene kritike tako navdušila, da so ga uvrstili med najboljše
evropske mlade simfonične orkestre. Na tokratnem koncertu bo
naše glasbenike prvič vodil avstralski dirigent Mathew Coorey, ki
je od leta 2003 zvezda britanskih koncertnih odrov. Vstopnina:
14 €, 10 €. Za abonente Glasbenega abonmaja in Grajskih
harmonij je vstop brezplačen. Vstopnice lahko prevzamejo na
blagajni Kulturnega doma Nova Gorica v času uradnih ur.
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javni zavod kulturni dom nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, m: 05 335 40 10,
pr@kulturnidom-ng.si, www.kulturnidom-ng.si

VOKALNA EKSTAZA PERPETUUM JAZZILE
Športni center HIT
Sobota, 2. april, ob 19.30
Vokalna ekstaza Perpetuum Jazzile bo na svoji Veliki pomladni
turneji začarala tudi Novo Gorico. Po nadvse uspešnem letu
2015, ki so nam ga zaznamovali ponovno 3-krat razprodan
Cankarjev dom in obiski Kitajske, Francije in Estonije ter skupni
nastop na koncertu skupine Toto, ter po nedavni vrnitvi z
odmevne turneje v Belgiji in Franciji, vas zdaj vabimo na Veliko
pomladno turnejo 2016. Slišali (in videli) boste vse novosti, ki
smo jih pripravljali preteklo leto – in teh je bilo zares veliko, videli
stare in nove obraze, ter predvsem uživali in se super imeli.
Postanite del nepozabnega večera vokalne ekstaze in si čimprej
zagotovite najboljše vstopnice. Novosti v repertoarju: Lepo je biti
muzikant (Avsenik), Don’t stop me now (Queen), Let it go
(Ledeno kraljestvo), Aquatic Medley (venčer Disneyevih risank),
Celebration (Kool & The Gang), Don’t Worry (Madcon), Ona bo
moja (prva slovenska avtorska skladba). Prodaja vstopnic:
www.eventim.si, možnost tudi mobilnih vstopnic in print@home
(tisk vstopnice doma) - Ostala prodajna mesta v sistemu Eventim
SI (Petrol, Pošta Slovenije, Big Bang, Mercator, ...).

kd perpetuum jazzile, Krekov tg 2, Ljubljana,
www.perpetuumjazzile.si/koncerti

PREDSTAVITEV OKOLIŠKIH VINARJEV IN
NJIHOVIH VIN
Kompas shop Andrea
Nedelja, 17. april, od 10.00 do 19.00
Za obiskovalce bomo pripravili predstavitev okoliških vinarjev in
njihovih vrhunskih vin. Poleg predstavitve pridelave in
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zgodovine vin na Slovenskem, bo možna tudi pokušnja
predstavljenih vin okoliških vinarjev. Dogodek je brezplačen.

kompas sHop andrea, Mednarodni prehod 5,
Šempeter pri Gorici, t: 05 303 55 40, m: 051 388 248,
ks_andrea@kompas-shop.si

SPOMINSKA SLOVESNOST SERGEJU MAŠERI
Pri spomeniku S. Mašera na Erjavčevi ulici v Novi Gorici
Sobota, 16. april, ob 11.00
Slovesnost ob 75. obletnici smrti narodnega heroja Sergeja
Mašera.

TRADICIONALNO KRESOVANJE BORČEVSKIH
ORGANIZACIJ
Vidov hrib (Sv. Ot)
Torek, 26. april, ob 20.00
Tradicionalno kresovanje borčevskih organizacij Šempeter in
Vrtojba na predvečer praznika dneva upora proti okupatorju.

TRADICIONALNA SLOVESNOST OB PRAZNIKU KS
MEDANA
Medana
Sreda, 27. april, ob 16.00
Tradicionalna slovesnost ob prazniku KS Medane. Prohod s
pričetkom ob 13.00 na trgu v Medani in proslava ob 16.00 pri
obeležju v Jami.

DVIG ZASTAVE NA SABOTINU
Sabotin
Sreda, 27. april, ob 7.00
Skupina Maj 45 izobesi zastavo na Sabotinu v čast praznika
Dneva upora proti okupatorju. Zbirno mesto ob 7.00 pri
Solkanskem mostu.
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obmoČno zdruŽenje borcev za vrednote
nob nova gorica, Kidričeva 9, Nova Gorica,
t: 05 333 20 77, zbng@siol.net

VEČERJA IN SPEKTAKEL - CUBANISSIMO
Park, Casinò & Hotel
Petek, 1. april, ob 21.00
Vstopnina: 30 € oz. 1.000 točk za člane Privilege cluba.

FAUSTO LEALI
Park, Casinò & Hotel
Petek, 15. april, ob 22.30
Koncert. Vstopnice so na voljo od 1. marca dalje na Privilege
točki ali na www.thecasinopark.com.

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

LUCA CARBONI
Perla, Casinò & Hotel
Petek, 8. april, ob 22.00
Koncert. Vstopnice so na voljo na Privilege točki.

PAGO
Perla, Casinò & Hotel
Nedelja, 17. april, ob 19.30
Glasbeni spektakel.

CRAZY CHIC
Perla, Casinò & Hotel
Od petka, 22. aprila do ponedeljka, 25. aprila
Francoski plesni spektakel.
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perla, casinÒ & Hotel, Kidričeva 7, Nova Gorica,
www.thecasinoperla.com

PLESNI VEČER ZA VSE GENERACIJE
Mladinski center Vrtojba, Vrtojba
Sobota, 16. april, od 20.30 do 23.30
Plesni studio Rebula vabi na sobotni plesni večer kvalitetne
plesne glasbe, sladkega prigrizka in dobre družbe zagotovo ne
bo manjkalo. Začnemo ob 20.30 uri v dvorani Mladinskega
centra Vrtojba.

plesni studio rebula d.o.o., Franca Baliča 19,
Šempeter pri Gorici, t: 05 30 32 104, info@rebula.com,
www.rebula.com

KONCERT MARKO HATLAK & FUNTANGO, GOST
IZTOK MLAKAR
SNG Nova Gorica, veliki oder
Petek, 1. april, ob 20.00
Ognjevit in čuten tango vrhunskih glasbenikov se bo prepletel s
priljubljenimi skladbami goriške ikone. Za Izven.

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

10. FESTIVAL VIN ŠEMPAS - ŽLAHTNA DEDIŠČINA
SLOVENIJE, DRUŽENJE Z DOMAČIMI,
UDOMAČENIMI IN AVTOHTONIMI SORTAMI
Kulturni dom v Šempasu
Od nedelje 3. aprila do ponedeljka, 4. aprila, od 15.00 do 21.00
Turistična zveza TIC Nova Gorica v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Šempas vabi na odprtje 10. Festivala vin Šempas –
2
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Žlahtna dediščina Slovenije, druženje z domačimi, udomačenimi
in avtohtonimi sortami, ki bo v nedeljo, 3. aprila , ob 15.00, v
Kulturnem domu v Šempasu.
Program ob odprtju:
Pozdravni govori:
Matej Arčon – župan Mestne občine Nova Gorica
Črtomir Špacapan – predsednik Turistične zveze TIC Nova Gorica
Prokonzul: Tomislav Kovačič, Eques, Evropski red vitezov vina,
konzulat za Slovenijo
Sara Stadler – Vinska kraljica Slovenije
Predstavitev festivala vin: Dejana Baša – someljejka III. stopnje in
vodja projekta, Turistična zveza TIC Nova Gorica
Podelitev priznanj za najboljša oljčna olja Goriškega oljkarskega
društva
Kulturni program: Tinkara Kovač.
Strokovni program festivala:
Festival vin Žlahtna dediščina Slovenije, druženje z domačimi,
udomačenimi in avtohtonimi sortami, bo odprt v nedeljo, 3.
aprila 2016, od 15.00 do 21.00, in v ponedeljek, 4. aprila 2016, od
15.00 do 21.00. Odvijal se bo po naslednjem programu:
Nedelja, 3. april
Ob 17.00: delavnica Namizne oljke – dr. Vasilij Valenčič, Inštitut za
oljkarstvo UP ZRS
Ob 18.00: delavnica Sotočje bogastva Smaragdne reke in
mehurčkov penin – Ivan Peršolja, predsednik Društva za razvoj
pivske kulture Sommelier Slovenije
Ponedeljek, 4. april
Ob 16.00: razprava Vipavska dolina, gastronomska destinacija
velikih priložnosti – Sašo Dravinec, novinar Primorskih novic
Ob 17.30: delavnica Gremo na jetra – z vinjakom –Toni Gomišček,
publicist s področja enogastronomije in Marjetka Plesničar
Ob 18.30: predstavitev jedi Okusimo Goriško – Ošterija Žogica,
Ošterija Branik, Gostilna s prenočišči Winkler, Gostilna Bric,
Gostilna Makorič.
Degustacija festivalskih vin in oljčnih olj. Vstopnina je 10 €.

turistiČna zveza tic nova gorica
v sodelovanju s ks Šempas, Delpinova ulica 18 b,
Nova Gorica, t: 05 330 46 00, tzticng@siol.net,
www.novagorica-turizem.com
22
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DVIGOVANJE MLAJA IN KRESOVANJE
Pri Stari šoli v Šempasu
Sobota, 30. april
Ob 16.00 pletenje kite iz bršljana ter krasitev mlaja z bršljanom,
papirnatimi rožami ter obročem spletenim iz bršljana in
okrašenim s trakovi trobojnice. Na vrhu mlaja bo nameščena
slovenska in evropska zastava.
Od 19.00 do 20.00 dvigovanje mlaja - ročno z vrvmi in “pikami”.
Ko bo mlaj dvignjen se bo zakurilo ogenj. Na stojnicah bodo na
voljo hrana in pijača.

turistiČno druŠtvo Šempas, Šempas 29, Šempas,
m: 041 207 568, td.sempas@gmail.com, www.sempas.si

KONCERT OB IZDAJI ZGOŠČENKE VOKALNE
SKUPINE VINIKA
Petek, 22. april
Zborovodkinja, ga. Franka Žgavec, je za ta pomladni večer
izbrala zborovsko instrumentalne skladbe napisane za Vokalno
skupino Vinika.

vokalna skupina vinika iz goriških brd,
m: 031 814 237, vinika.brda@gmail.com

SVIRÉL PRI SAN MARTINU
Hotel San Martin, Šmartno
Petek, 1. april, ob 20.30
8. mednarodno glasbeno tekmovanje in festival solistov ter
komornih skupin Svirél: koncert klasične glasbe z degustacijo
vin v sodelovanju s Hotelom San Martin Šmartno. Izbrane
komorne skupine za večer poln glasbenih užitkov ob dobri
briški kapljici. Nastopajoči: Ansambel flavt FlavtIstra (Slovenija) in
Godalni kvartet TAAG (Italija).

2
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SVIRÉL POZNO V NOČ
Vila Vipolže, Goriška brda
Sobota, 2. april, ob 19.00
Na študentskem koncertu se bodo predstavili solisti Akademije
NOVA, ki so udeleženci izpopolnjevalnega glasbenega
izobraževanja v organizaciji Glasbenega društva NOVA iz Nove
Gorice. Glasbeniki violine, violončela in harfe, ki od oktobra
enkrat mesečno obiskujejo tečaje pri priznanih profesorjih,
bodo zaigrali na solističnih nastopih. Koncert sodi v 8.
mednarodno glasbeno tekmovanje in festival solistov ter
komornih skupin Svirél.

SVIRÉL O GLASBI
Vila Vipolže, Goriška brda
Sobota, 2. april, ob 20.30
Muzikologinja Helena Filipčič Gardina bo vodila strokoven
pogovor na temo glasbe s člani žirije 8. mednarodnega
glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin
Svirél. Njeni sogovorniki bodo priznani koncertanti: kitarist
Marko Feri (Italija/Slovenija), citrar Georg Glasl (Nemčija) in
violončelistka Maria Grün (Avstrija) ter slovenska muzikologinja
Veronika Brvar.

SVIRÉLIN PROFESORSKI KONCERT GODAL
Vila Vipolže, Goriška brda
Sobota, 2. april, ob 22.00
Nastop članov žirije discipline godala 8. mednarodnega
glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin
Svirél. Nastopili bodo mednarodno priznani koncertanti, ki
zasedajo mesta v pomembnih evropskih orkestrih: Primož
Novšak, violina (Slovenija); Maria Grün, violončelo (Avstrija);
Stefano Prattisoli, kontrabas (Italija); Beata Barcza, klavir
(Madžarska) in Vlasta Doležal Rus, klavir (Slovenija). Dogodek bo
spremljala degustacija briških vin.

SVIRÉLIN DRUŽINSKI KONCERT
Cerkev svetega Mihaela, Biljana
Nedelja, 3. april, ob 11.00
Koncert otroških in mladinskih orkestrov goriških glasbenih šol
8. mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala solistov
2
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ter komornih skupin Svirél. Nastopajoči: Godalni orkester
Glasbene šole Nova Gorica, Otroški godalni orkester Brda,
Mladinski godalni orkester Brda, Šolski godalni orkester
Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel Gorica
(Italija). Zamisel koncerta in glasbeno vodstvo: Alessandro Sluga
in Clara Bensa.

FINALNI KONCERT GODAL IN BRENKAL SVIRÉL 2016
Vila Vipolže, Goriška brda
Nedelja, 3. april, ob 16.00
Nastop finalistov discipline godala in brenkala 8. mednarodnega
glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin
Svirél in slavnostna podelitev nagrad.

SVIRÉLIN PROFESORSKI KONCERT TOLKAL
Trgovski dom, Gorica (Italija)
Torek, 5. april, ob 20.30
Nastop članov žirije discipline tolkala 8. mednarodnega
glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin
Svirél. Nastopila bosta mednarodno priznana tolkalca Nicolas
Sutter in Jacques Hostettler, ki sta člana uveljavljene skupine
Tchiki duo in prihajata iz Švice. Kot predskupina se bodo
predstavile Tolkalne skupine SCGV Emil Komel Gorica pod
mentorstvom Patricka Quaggiata. Koncert je v sodelovanju s
Slovenskim centrom za glasbeno vzgojo Emil Komel Gorica.

MUZIKA ZA DVA GROŠA
Hiša kulture Šmartno, Goriška brda
Sreda, 6. april, ob 20.30
V okviru 8. mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala
solistov ter komornih skupin Svirél bosta nastopila dva različna
ansambla: Ansambel kitar Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana, ki ga vodi Eva Hren in Mladinski pihalni orkester Brda
pod taktirko Martina Skubina.

SVIRÉLIN PROFESORSKI KONCERT PIHAL IN TROBIL
Coroninijev dvorec, Šempeter pri Gorici
Četrtek, 7. april, ob 20.30
Nastop članov žirije discipline pihala in trobila 8. mednarodnega
glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin
2
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Svirél. Nastopili bodo mednarodno uveljavljeni glasbeniki, ki
zasedajo mesta v pomembnih svetovno priznanih orkestrih:
flavtist Thies Roorda (Nizozemska); oboist Luca Neccia
(Italija/Poljska); klarinetist Dario Zingales (Italija/Avstrija);
trobentač Adam Rapa (ZDA); evfonist Steven Mead (Velka
Britanija); pianist Luca Ferrini (Italija/Slovenija).

SVIRÉL PRI KABAJU
Domačija Kabaj, Šlovrenc, Goriška brda
Petek, 8. april, ob 20.30
Glasbena večerja na Domačiji Kabaj. Nastopajoči bodo mladi
glasbeniki Glasbenega društva Nova: Nova komorna skupina
Cellostrike in solistka, saksofonistka, Žana Morel, dijakinja
Umetniške gimnazije Koper. Kot poseben gost bo nastopil Duo
Weltweit iz Francije, ki ga sestavljala flavtist Issam Garfi, in kitarist
Valery Burot, udeleženci 8. mednarodnega glasbenega
tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin Svirél.

SVIRÉLIN PROFESORSKI KONCERT TROBIL IN TOLKAL
Vila Vipolže, Goriška brda
Sobota, 9. april, ob 20.30
Večer vrhunske glasbe s člani žirije trobil in tolkal 8.
mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter
komornih skupin Svirél z gosti. Koncert bo pospremil aperitiv z
briško žlahtno kapljico. Glavno besedo bo imel Trobilni
ansambel novaBRASS Glasbenega društva Nova, ki ga vodi
Simon Perčič. Kot solisti bod nastopili žiranti trobentač Adam
Rapa (ZDA), na evfoniju Steven Mead (Velika Britanija), tolkalca
Nicolas Sutter in Jacques Hostettler (Švica). Vokalistka Pikaja iz
Goriških brd in kraški kitarist Marko Čepak – Maki.

SVIRÉLIN TOLKALNI ŽIVŽAV
Grad Dobrovo, Goriška brda
Nedelja, 10. april, ob 11.30
Matineja z mladinskimi tolkalnimi skupinami Zveze primorskih
glasbenih šol. Na koncertu bodo nastopili mladi tolkalci
primorskih glasbenih šol, ki so se pripravljali na posebnih
delavnicah pod vodstvom žirantov tolkal 8. mednarodnega
glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin
Svirél - tolkalca Nicolasa Sutterja in Jacquesa Hostettlerja ter
mentorjev aktiva tolkal ZPGŠ.
26
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FINALNI KONCERT PIHALA, TROBILA, TOLKALA
SVIRÉL 2016
Vila Vipolže, Goriška brda
Nedelja, 10. april, ob 16.00
Nastop finalistov discipline pihala, trobila in tolkala 8.
mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter
komornih skupin Svirél in slavnostna podelitev nagrad.

ORGELSKE IMPRESIJE S PETJEM IN POZAVNO
Konkatedrala Kristusa Odrešenika, Nova Gorica
Četrtek, 14. april, ob 20.30
V okviru 8. mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala
solistov ter komornih skupin Svirél bo poseben orgelski večer,
na katerem bo nastopil priznani slovenski organist Milko Bizjak.
Kot gosta se mu bosta pridružila dva mlada perspektivna
glasbenika s Primorske. Ob orglah bo zapela mezzosopranistka
Anja Šinigoj iz Dornberka in pozavnist Tine Bizajl iz Kopra.

SVIRÉLIN ŠTUDENTSKI KONCERT
Rotunda Slovenskega narodnega gledališča, Nova Gorica
Petek, 15. april, ob 20.30
Poseben študentski koncert 8. mednarodnega glasbenega
tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin Svirél bo
potekal v zanimivem prostoru rotundi SNG Nova Gorica. Na
koncertu bosta nastopili dve komorni skupini Glasbenega
društva NOVA, ki ju sestavljata mladi primorski študenti glasbe.
To sta pihalni Kvintet NOVArt in Godalni kvartet NOVA. Za
popestritev bosta poskrbela glasbenika s Poljske, ki sestavljata
Duo Harp&Chords in sta udeležena na tekmovanje: čembalist
Stanislaw Lopuszynski, in harfistka Julia Łopuszyńska.

ČEMBALO V KONTRASTIH S HARMONIKO
Grad Kromberk
Sobota, 16. april, ob 20.30
Koncert bo odprl nastop člana žirije čembala 8. mednarodnega
glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin
Svirél. Pavao Mašić prihaja iz Hrvaške in je priznan kot izvrsten
organist in čembalist. V drugem delu koncert bo nastopil
Harmonikarski orkester Konservatorija za glasbo in balet
Maribor, ki ga Slavko Magdić, tudi član žirije za harmoniko Svirél.
2
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ORGELSKA MAŠA Z ROBERTOM PADOINOM
Konkatedrala Kristusa Odrešenika, Nova Gorica
Nedelja, 17. april, ob 11.00
Za glasbo nedeljske maše bo poskrbel član žirije za orgle 8.
mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter
komornih skupin Svirél – Roberto Padoin iz Italije.

FINALNI KONCERT HARMONIK, ORGEL,
ČEMBALA SVIRÉL 2016
Konkatedrala Kristusa Odrešenika, Nova Gorica
Nedelja, 17. april, ob 16.00
Nastop finalistov discipline harmonik, orgel in čembala 8.
mednarodnega glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter
komornih skupin Svirél in slavnostna podelitev nagrad.

zavod lepiH umetnosti upol, Erjavčeva 6,
Nova Gorica, m: 051 314 677, svirel@upol.si, www.upol.si

GORIŠKA ZBOROVSKA SREČANJA
Kulturni dom Branik
Nedelja, 17. april, ob 18.00
V okviru Goriških zborovskih srečanj bodo nastopili: Vokalna
skupina Elum iz Postojne (umetniška vodja Karolina Repar),
Gorenjski oktet (umetniški vodja Andrej Ropas) in Zbor svetega
Nikolaja Litija (umetniška vodja Helena Fojkar Zupančič).

zveza kulturniH druŠtev nova gorica,
Gradnikove brigade 25, Nova Gorica, t: 05 333 03 11,
zkd.nova-gorica@guest.arnes.si
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RaZSTaVe
dUŠaN MiŠka - PLESNA DOŽIVETJA
Galerija-Kavarna in restavracija Pecivo
od petka, 8. aprila do četrtka, 30. junija
Fotografska razstava. Dušan Miška razstavlja fotografije iz
novejšega cikla Plesna doživetja. Razstavljene fotografije so bile
posnete na nastopu plesne skupine Pro dance company, ki jo
vodi Nika Mlakar, v novogoriški Perli. O fotografskem ciklu je
mojster fotografije Rafael Podobnik zapisal naslednje: »Plesalce
pogosto fotografirajo z dolgimi časi, tako da se figure
spremenijo v megličaste zabrise. Izhodiščni motiv samo slutimo
ali pa sploh ni več prepoznaven. Dušan Miška je stopil korak
naprej. Z naknadno obdelavo posnetkov je poklical plesalce
nazaj, vendar v spremenjeni, močno ekspresivni obliki. Figure
izgubijo osebne lastnosti in postanejo univerzalne. Prvo besedo
dobijo gibanje, odnos med plesalci, napetost med skupinami,
kontrastno in nekontrastno komponiranje barv. Čeprav je
razstava zamejena s plesno tematiko, preseneča raznolikost
motivov. Domišljijski svet Dušana Miške budi v nas številne
miselne in čustvene odzive. To ni poceni koketiranje s publiko,
to ni lepotnost, to je lepota, to je življenje. Razstavo Plesna
doživetja ocenjujemo kot enega izmed vrhuncev sodobne
slovenske fotografske scene.«

foto klub nova gorica, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, m: 041 366 865

RAZSTAVA IZDELKOV DIJAKOV BIOTEHNIŠKE
ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA
Goriška knjižnica, osrednji razstavni prostor
Do petka, 8. aprila
2
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aNdReJ TRaMPUŠ: PODOBE IZ NARAVE,
RAZSTAVA BARVNIH TISKOV
Goriška knjižnica, na mladinskem oddelku
Do sobote, 16. aprila
Razstava.

RAZSTAVA V OSREDNJEM RAZSTAVNEM PROSTORU
Goriška knjižnica, osrednji razstavni prostor
Od ponedeljka, 18. aprila do petka, 6. maja
Razstava ob 10. Goriških dnevih knjige.

RAZSTAVA V RAZSTAVNEM PROSTORU NA
MLADINSKEM ODDELKU
Goriška knjižnica, razstavni prostor na mladinskem oddelku
Od ponedeljka, 18. aprila do petka, 6. maja
Branka Sulčič Sulli: 110 let Bohinjske proge.

goriŠka knjiŽnica franceta bevka,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica, t: 05 330 91 00 in
05 330 91 11, goriska.knjiznica@ng.sik.si, www.ng.sik.si

PREOBRAZBE – NENEHNO PREHAJANJE OBLIK,
ODPRTJE RAZSTAVE, ALEKSANDER PECA
Hiša kulture Šmartno
Sobota, 2. april, ob 19.00
Aleksander Peca je rojen leta 1972. Po končani gimnaziji je študij
nadaljeval na Accademii di Belle Arti v Benetkah, kjer je leta
1999 diplomiral pri prof. Carlu di Racu. S čopičem in barvami,
torej tradicionalno, se avtor skuša približati fotografski
natančnosti po vzoru ameriških slikarjev t. i. fotorealizma iz 60.
oziroma 70. let. Samostojno razstavlja od leta 1996. Živi in
ustvarja v Novi Gorici.

0
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ODPRTJE SKUPINSKE RAZSTAVE DRUŠTVO
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
NOVA GORICA IN DRUŠTVA UNITRI BRDA
Hiša kulture Šmartno, Mala polžkova galerija
Četrtek, 14. april
Odprtje skupinske razstave likovnih del članov Društva Univerza
za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica in Društva Unitri Brda.

HiŠa kulture, Šmartno, Brda, www.smartnobrda.si,
tatjana.basin200@gmail.com

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL AVTORICE MILENE
STEPANČIČ
Avla hotela Sabotin
V aprilu

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

SlikaRSka RaZSTaVa: IGOR ZIMIC
Avla Mestne občine Nova Gorica
Od ponedeljka, 18. aprila do torka, 3. maja
Odprtje 18. aprila, ob 18.00. Prva samostojna razstava.

igor zimic, Ajševica 80, Nova Gorica,
igor.zimic@gmail.com
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PETER ABRAM, PREGLEDNA RAZSTAVA
Mestna galerija Nova Gorica
Petek, 8. april, ob 19.00
Odprtje razstave. Na odprtju bosta umetnika predstavila Damir
Globočnik in Ira Zorko. Ob tej priložnosti bo možen nakup knjig
z ilustracijami Petra Abrama. Razstav bo na ogled do 29. aprila.
Urnik: Od ponedeljka do petka od 9.00 do 13.00 in od 15.00 do
19.00. Ob sobotah od 9.00 do 12.00, ob nedeljah in praznikih
zaprto.

PETER ABRAM, JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI
Mestna galerija Nova Gorica
Torek, 12. april, ob 18.00 in ponedeljek, 25. april, ob 19.00

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

HeleNa JURkaS: IZZIVI
Galerija Frnaža
Petek, 8. april, ob 18.00
Odprtje razstave slik Helene Jurkas.

krajevna skupnost nova gorica,
Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica, t: 05 302 27 56,
melanija-krajevnang@siol.net
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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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DAN ODPRTIH VRAT - GOTREK POHODNIŠTVA
Gradiška tura v Vipavski dolini
Nedelja, 10. april, ob 9.00
Namen dneva odprtih vrat je ponovitev in utrditev varnih tehnik
plezanja po feratah oziroma šola plezanja po zahtevnih poteh.
Pomemben vidik dneva odprtih vrat je tudi druženje,
spoznavanje novih krajev in ljudi, ki jim gibanje v naravi pomeni
užitek in sprostitev. Zborno mesto: nedelja ob 9.00 pred bifejem
na Gradiški turi. Prijave in dodatne informacije: m: 031 866 946
ali gotrek.strosar@gmail.com. Zaradi lažje organizacije morajo
vsi udeleženci predhodno potrditi morebitno udeležbo.
Udeležba je brezplačna.

gotrek poHodniŠtvo, dean sterosar s.p., Grčna 19,
Nova Gorica, m: 031 866 946, gotrek.strosar@gmail.com,
www.gotrek.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, 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
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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 18.00
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.

ZAČETNI PLESNI TEČAJ odrasli in mladina
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 19.00
Plesni tečaj, kjer ples postane užitek za vse generacije.
Spoznamo vas z osnovnimi in zahtevnejšimi figurami latinskoameriških, standardnih, karibskih in swing plesov. Plesni studio
Rebula, informacije in prijava: m: 041 536 707, www.rebula.com.

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.
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FUNKCIONALNI TRENING - vadba
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 17.30
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
Sreda, 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.

KROG NOSEČNIC – praktične priprave na porod in
starševstvo
Ženska Ženski, Pod Lazami 116, Vrtojba
Torek, ob 18.30
Na sklopu 4 zaporednih delavnic se boste vi in vaš partner lahko
dobro pripravila na zahteve poroda in prve tedne po porodu.
Dobra podpora in pomoč lahko porodnici močno olajšata
porod in s tem tudi rojstvo otroku. Dobro pripravljena starša na
prihod otroka in njegove zahteve, omilita stres v novem
obdobju njunega življenja. Info: m: 041 638 806,
tita.zenskazenski@gmail.com.

HIP HOP 6-12 LET
Mladinski center Vrtojba
Četrtek, ob 18.00
Ob spremljanju razvoja glasbe, se otroci želijo na slednjo tudi
zavrteti. Te moderne ritme glasbe pa lahko spremljamo v hip
hopu Vse skupaj poteka pod okriljem projekta Šolski Plesni
Festival, katerega vsako leto organizira Plesna zveza Slovenije. V
tem sklopu se ob koncu leta organizira tudi šolsko, regijsko in
državno tekmovanje. Informacije: m: 041 536 707,
info@rebula.com.
6
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TEČAJ MODERNEGA IN SODOBNEGA PLESA
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 17.00
Plesni tečaj pod vodstvom koreografinje in plesalke Daše Grgič.
Info: t: 00393338139018.

OTROŠKI SHOW 6-11 LET
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 18.00
Ob spremljanju razvoja glasbe, se otroci želijo na slednjo tudi
zavrteti. Te moderne ritme glasbe pa lahko spremljamo v hip
hopu, popu ter latinu. Vendar pa skrbimo, da se mladi spoznajo
tudi z nekoliko bolj klasičnimi plesi ter tako naučimo plesanja
osnov nekaterih standardnih in latinsko-ameriških plesov. Vse
skupaj poteka pod okriljem projekta Šolski Plesni Festival,
katerega vsako leto organizira Plesna zveza Slovenije. V tem
sklopu se ob koncu leta organizira tudi šolsko, regijsko in
državno tekmovanje. Info: m: 041 536 707, info@rebula.com.

ZUMBA - vadba
Mladinski center Vrtojba
Torek in četrtek, ob 19.00
Edinstven fitnes program, ki vas bo z energično vaditeljico
zagotovo navdušil. Vadbe se lahko udeležite vsi. Info: m: 041 536
707, info@rebula.com.

TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV – začetna stopnja
Mladinski center Vrtojba
Nedelja, ob 19.00
Plesna vaja ni le učenje plesnih korakov, ampak je nekaj več. Gre
za prijetna družabna srečanja, ki pogosto prerasejo na
vsakotedenske zabave. Našim obiskovalcem leta niso ovira, zato
se otresite predsodka starosti tudi vi in videli boste, da ne boste
ostali le pri začetnih plesnih korakih. Za vas smo izbrali program
standardnih in latinsko-ameriških plesov, ki jih predpisuje
svetovni plesni program, ter ostalih družabnih plesov, ki jih
boste lahko zaplesali na različnih stopnjah. Info: m: 041 536 707,
info@rebula.com.
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PLESNI VRTEC 3-6 let
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 17.00
Plesni program je prirejen najmlajšim plesalcem. Te popeljemo v
pravljični svet plesa skozi igro, katero narekuje sama glasba.
Malčki tako zaplešejo kot robotki, medvedki, in tako razvijajo
motorične sposobnosti, izboljšujejo orientacijo v prostoru,
pridobijo občutek za ritem ter se naučijo prvih plesnih korakov.
Ob stalni spremljavi plesne vaditeljice potekajo vaje enkrat
tedensko po 45 minut. Info: m: 041 536 707, info@rebula.com.

TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV – klub2
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.

kŠtm Šempeter-vrtojba, Ulica 9. septembra 72,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, t: 05 393 80 09,
info@kstm-sempeter-vrtojba.si, www.kstm-sempeter-vrtojba.si

VIKEND TURNE SMUKE
Krnska jezera
Od sobote, 2. aprila do nedelje, 3. aprila
Planinsko društvo Nova Gorica vabi ljubitelje turnega smučanja
na turno smučarski vikend v pogorju Krnskih jezer. Koča bo
odprta. Odhod v soboto, 2. aprila v jutranjih urah. Povratek je
načrtovan v nedeljo preko Krna. Vse ture bodo prilagojene
danim snežnim razmeram. Vodila bosta Igor kleč in Tomaž
Barbič.

ČRETA
Nedelja, 10. april
Predviden je Avtobusni prevoz do Vranskega. Nadaljevanje peš
v smeri zahoda, proti Sv. Joštu nato proti vzhodu mimo Lajšč na
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Tolsti vrh (1077 mnv) in mimo Kokarce do Doma na Čreti (870
mnv). Po odmoru in okrepčilu spust na izhodišče v Vransko.
Vodil bo Oskar Birsa. Prijave z vplačilom akontacije 10 € na
sedežu društva. Predvideni stroški 25 €. Sestanek 7. aprila, ob
18.00.

DVODNEVNO PLANINARJENJE V ZASAVJU IN
DOLENJSKI
Od sobote, 23. aprila do nedelje, 24. aprila
Avtobusni prevoz do Zidanega mosta nato peš na Veliko Kozje
993 m, sestop in vzpon na Lisco 948 m. Drugi dan po sestopu
avtobusni prevoz do Gabrji pod Gorjanci mimo doma pri
Gospodični do Trdinovega vrha. Prvi dan 7 ur , drugi dan 6 ur
hoje. Prijave na sedežu društva z vplačilom akontacije 20 €.
Predvideni stroški do 45 €. Sestanek v četrtek, 21. aprila ob
18.00. Vodila bosta Darko Božič, m: 051 814 912 in Simon
Gorjup.

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

KINETIK PLUS
Fitnes KINETIK, telovadnica Osnovne šole Milojke Štrukelj
Datum in ura po dogovoru
Kinetik plus je program namenjen osebam, ki bi rade v vadbo
vključile nekaj značilnosti osebnega trenerstva. Vadba zajema
dva treninga tedensko pod nadzorom osebnega trenerja in
neomejen vstop v fitnes Kinetik. Vadba Kinetik plus je
namenjena tako posameznikom kot tudi manjšim skupinicam
(največ 3 osebe).

OSEBNO TRENERSTVO
Fitnes KINETIK, telovadnica Osnovne šole Milojke Štrukelj
Datum in ura po dogovoru
Osebno trenerstvo je namenjeno posameznicam in
posameznikom, ki si želijo individualen in strokoven pristop k
vadbi. Na podlagi vaše trenutne pripravljenosti in zdravstvenega


ŠPORT rekreacija izleti

stanja vam bomo sestavili natančen program vadbe ter ga
sproti spreminjali in prilagajali vašim potrebam, željam ter
ciljem.

studio kinetik, Cankarjeva 40, Nova Gorica,
m: 041 708 084, info@kinetik.si www.kinetik.si

POŽIVIMO MESTI - VIVICITTA 2016
Železniška postaja Nova Gorica
Nedelja, 3. april, od 10.30 do 13.00
Na razpolago so tri proge: 3 km, 5 km, 10 km. So vsakomur
dostopne. Okrepčevalnice na progi in na cilju. Soorganizator ŠD
Mark Šempeter.

TESTIRANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI
Osnovna šola v Kanalu
Četrtek, 7. april, od 16.00 do 18.00
Hoja na 2 km. Računalniški izpisek rezultata, nasveti za
izboljšanje fizičnega stanja.

MEDUNO (PN)
Kraj in okolica
Nedelja, 10. april
Odhod iz NG –avtobusna ob 6.30 uri, Šempeter trg ob 6.45
uri. Prevoz z avtobusom. Prijave Alma – tel. 302 27 84 do 6.
aprila. Žig FIASP.

TESTIRANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI
Osnova šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Sobota, 16. april, od 9.30 do 11.30
Hoja na 2 km. Računalniški izpisek rezultata, nasveti za
izboljšanje fizičnega stanja.

DREKA - SOLARIE DI DRENCHIA (Ud)
Kraj in okolica
Sobota, 16. april
Odhod iz NG – avtobusna ob 7.15 uri, Šempeter trg ob 7.00
uri. Prevoz z avtobusom. Prijave Edes – t: 05 303 15 72. Proga 6
km, 10 km. Žig FIASP.
0
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PO SLEDEH 1. SVETOVNE VOJNE - SABOTIN
Okolica Nove Gorice
Nedelja, 17. april, od 8.30 do 13.00
Start ob 8.30 na Trgu Evrope v Novi Gorici. Izbirate med progami
na 5, 10 ali 20 km. Prekomejna prireditev. Organizator ŠD Mark
Šempeter. Žig FIASP.

KRMIN - CORMONS (gO)
Kraj in okolica
Nedelja, 24. april
Odhod iz NG – Gimnazija ob 8.00, Šempeter trg ob 8.15. Prevoz
z avtomobili. Izbirate med progami na 6 km, 12 km. Žig FIASP.

COL - JAVORNIK
Planinski pohod
Nedelja, 24. april
Odhod iz NG – Gimnazija ob 7.00, Šempeter trg ob 7.15. Prevoz
z avtomobili. Čas hoje 2 - 4 ure. Srednje težek pohod, hrana iz
nahrbtnika.

SREDIPOLJE - FOGLIANO - REDIPUGLIA (gO)
Kraj in okolica
Ponedeljek, 25. april
Odhod iz NG – Gimnazija ob 8.00, Šempeter trg ob 8.15. Prevoz
z avtomobili. Izbirate med progami na 6, 13, 25 km. Žig FIASP.

TRSTELJ
Planinski pohod
Sreda, 27. april
Odhod iz NG – Gimnazija ob 8.00, Šempeter trg ob 8.15. Prevoz
z avtomobili. Lažji planinski 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
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POHOD NA SKOZNO
Ozeljan – Šmihel
Nedelja, 10. april, ob 9.15
Zborno mesto v grajskem vrtu Ozeljan, 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 in kosilo.

turistiČno druŠtvo ozeljan ŠmiHel,
Ozeljan 93, Šempas, m: 031 511 416, td.ozeljan@gmail.com,
www.ozeljan.net

MEDNARODNI POHOD TREH MOSTOV
Zbirališče bivša karavla v Solkanu
Nedelja, 24. april, ob 9.00
Zbiranje med 8.00 in 9.00, začetek pohoda ob 9.00. Pohod je
organiziran skupaj z društvi iz zamejstva. Pričetek pohoda
pokrito kotalkališče na karavli, nadaljuje se po ulicah Solkana,
preko mosta za Brda na desni breg Soče, proti Štmavru, po
mostu čez Pevmico do Pevme, nato preko Soče in Dolgi poti
nazaj proti karavli kjer bo cilj.

turistiČno druŠtvo solkan in krajevna
skupnost solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan,
m: 041 974 588, info@solkan.net

ekOMaRaTONa COlliO - BRda
Slovenska in italijanska stran Brd
od 23. april do 24. april
Športna amaterska organizacija “Maratone delle Cittá del vino” v
sodelovanju z Občino Krmin organizira prireditev Ecomaratona
del Collio-Brda 2016. Letošnja, obogatena Ecomaratona CollioBrda prinaša veliko novosti. Dogajanje smo razširili na dva dni,
za vse ljubitelje pa smo pripravili več prog različnih težavnosti.
2
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Za razliko od lanskega leta, ko je na slovensko stran peljala le
Ecomaratona (46 km), so se organizatorji letos odločili, da bodo
na slovensko stran pripeljali tudi krajšo traso, imenovano Trail
del Collio Brda (24 km). Najkrajše trase se primerne tudi za
sprehode z družinami. Neponovljiva pokrajina italijanske in
slovenske strani Brd, dobra družba in topli spomladanski dnevi
so odlična priložnost za sprehod oz. tek po tej enkratni pokrajini.

BRDA & COLLIO KOLESARSKI MARATON
Slovenska in italijanska stran Brd
Nedelja, 3. april
Že drugo leto zapored bosta italijanska in slovenska stran Brd
tudi kolesarsko povezana. Pripravljamo namreč Brda & Collio
kolesarski maraton, ki bo vse kolesarske navdušence zagotovo
popolnoma osupnil. Začetek kolesarske dirke bo pred Vinsko
kletjo Goriška brda, kjer se bodo tekmovalci srečali tudi po
končani dirki.

zavod za turizem, kulturo, mladino in
Šport brda, m: 05 395 95 95
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SLIKARSKI TEČAJ »OD ČRTE DO PORTRETA« Z
ALEKSANDROM PECO
Atelje Aleksandra Pece, Klanec 6a, Solkan
Ponedeljek, 18. april, od 17.00 do 20.00
Slikarski tečaji za posameznike oz. skupine, za začetnike in za
bolj izkušene. Od risbe do bolj zapletenih slikarskih tehnik, od
ideje do izpopolnjene realizacije. Možnost priprav za sprejemne
izpite na Akademiji za likovno umetnost. Začetniška skupina bo
spoznala osnove risanja, senčenja, prostorskega podajanja,
barvno teorijo, kompozicijo, slikarske in risarske materiale
(risanje preprostih geometrijskih oblik in njihova uporaba v
zapletenejših formah, oblikovanje kompozicije iz enostavnih
elementov, poskus uporabe različnih materialov) Nadaljevalne
skupine se bodo seznanile s slikarskimi motivi, osnovami
anatomije, risanjem in slikanjem portreta in figure, z različnimi
slikarskimi tehnikami in njihovo uporabo. Za risanje bomo
uporabljali: različne svinčnike (od HB do 9B), oglje, kredo, peresa,
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pastele,… Poskusili se bomo z raznimi slikarskimi tehnikami: od
akvarela, tempere, gvaša, akrila, do olja, da bo vsak lahko sebi
dobil najprimernejši način izražanja Na prvem srečanju bomo
izoblikovali skupine do 5 udeležencev, glede na interese in
predznanje. Tedenska srečanja bodo usklajena po dogovoru.
Brezplačno uvodno srečanje: 18. aprila od 17.00 do 20.00.
Predvidenih je 7 srečanj, cena za vsako je 25€/osebo.

aleksander peca, m: 051 64 62 63,
aleksanderpeca@gmail.com

DELAVNICA ZANIMIVA HRANA S SPIRALNIM
REZALNIKOM
Trgovina Zale&Pepe, Eda Center
Četrtek, 14. april, ob 17.00
Na brezplačni delavnici se bomo prepričali, da lahko s
preprostim spiralnim rezalnikom ustvarimo ne le zdravo in
okusno, pač pa tudi izjemno zanimivo hrano, ki bo prava paša
tudi za oči. Nenavadne oblike in pisane barve omogoča
preprosta napravica, ki zabava odrasle in igraje zaposli otroke, ki
na ta način pogosto vzljubijo sadje in zelenjavo.

armulin d.o.o, Šmartno 32, Kojsko, m: 041 320 990,
info@zale-pepe.com, www.zale-pepe.com

OD PLAHOSTI DO VERE VASE
V dvorani Obrtnega doma, Nova Gorica
Četrtek, 21. april, ob 19.00
Tradicionalna vzgoja nas je naredila plašne in pripravljene na
umik, čim je kdo nasilnejši. Izkoriščanje zemlje in človeka
uspevata tudi zaradi našega umikanja in preplašenosti. Bojimo
se izpostavljati in jasno izražati svoje mnenje, potem pa se
znajdemo v okoliščinah, ki nam škodijo. Kako lahko postanemo
bolj sposobni braniti svoje vrednote in živeti ustvarjalno kljub
pritiskom?
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center za duHovno kulturo ljubljana nova gorica, Kolodvorska pot 8, Nova Gorica,
t: 05 302 46 57, m: 041 330 467, darkosfiligoj@gmail.com

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 osvobajajoča 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. S preprostimi
gibalno-vokalnimi-dihalnimi vajami prebujamo otroka v nas in
odklopimo vse razumske razloge za smeh. Vadba je sproščujoča,
dviguje raven naše energije in občutja govorijo sama zase. Sledi
globoka sprostitev. Začetne vaje smeha se v skupini hitro
razvijejo v naraven, sproščen smeh, ki izkustveno in znanstveno
dokazano pomirja, sprošča in zdravi. Ne iščimo radosti zunaj nas
ker je znotraj prebudimo zakopano nekje globoko v nas
odstranimo ovire in smejmo se svetu posledično se bo svet
smejal nam in krog radosti bo zaključen. S seboj prinesite
podlogo za ležanje, vodo za pitje in dobro voljo z namero:
narediti nekaj zase. Z vami bo vaditeljica Suzana Bolčina.
Obvezne prijave na m: 031 395 864.
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DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA
Društvo Notranja Pot
Vsak petek, ob 17.00
Za otroke s posebnimi potrebami in njihove starše. 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 izvenšolske 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.

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
Sreda, 6. 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
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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.

akTiVNi iN USPeŠNi: RAZTRESIMO STRES
Društvo Notranja Pot
Četrtek, 7. april, od 17.30 do 19.00
Raztresimo stres ali kako hitro izboljšamo trenutno stanje s
pomočjo 5 AS tehnik je hiter sistem antistresnih tehnik. Na
delavnici se boste naučili enostavnih in učinkovitih načinov, ki
preizkušeno zmanjšajo učinke in vplive stresnih dogodkov in
vidno izboljšajo kvaliteto življenja. Vsebina: Prepoznali bomo
pasti aktivnega življenja; Naučili se bomo 5 AS tehnik; Uspeh =
cilj + akcija. Delavnico vodita: Tatjana Velikonja, bioterapevtka in
Sara Hoban, glasbena terapevtka. Obvezne prijave in
informacije m: 031 395 864.

ACCESS BARS TRETMA
Društvo Notranja Pot
Sreda, 13. april, ob 18.00
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).
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akTiVNi iN USPeŠNi: INOVATIVNOST JE KLJUČ
ZA NAPREDEK – A KJE DOBITI DENAR ZA RAZVOJ
Društvo Notranja Pot
Četrtek, 14. april, ob 17.00
Želite izvedeti, kaj so poslovni procesi? Zakaj so procesi tako
pomembni? Kako delujejo? Kje je skrivnost uspešnih podjetij?
Ali procesi delujejo samo v podjetjih? V današnjem poslovnem
svetu najuspešnejša podjetja obvladujejo dva elementa:
inovativnost in popolnost procesov. Med tem, ko jim
inovativnost omogoča izdelavo vedno novih produktov in
rešitev, pa jim popolni poslovni procesi omogočajo, da delujejo
optimalno in zaradi tega boljše od konkurence. Vse to in še več
o poslovnih procesih boste izvedeli na rednem mesečnem
predavanju. Predava Dušan Himelrajh iz inštituta - civitas 2030,
Inštitut za razvoj kognitivnih konceptov bivanja. Obvezne
prijave in informacije na m: 031 395 864 ali
dusan.himelrajh@gmail.com.

TeRaPiJa Za VaS: BIOTERAPIJA PO METODI
ZDENKA DOMANČIĆA
Društvo Notranja Pot
Od četrtka, 14. aprila do nedelje, 17. 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.

delaVNiCa: AVTENTIČNI JAZ – PONOVNO
PRISTEN/NA
Društvo Notranja Pot
Nedelja, 17. april, od 10.00 do 14.00
Odlična delavnica, ko se želite osvoboditi starih vzorcev in
ujetosti v odnose. Praktično in dinamično. Ko se vam je ustavilo
in potrebujete preboj naprej. Da se boste počutili dobro v svoji
koži in živeli polno. Delavnica je predstavitvena in uvod v cikel
desetih srečanj. V 1. sezoni je 10 delavnic: 100 % tvojega
življenja Tvoje življenje je v celoti tvoje. Za kaj bi se ‘šparal’ za


PRedaVaNJa PRedSTaViT Ve SEMINARJI POSVETI
del avnice teČa ji

kasneje, za naslednjo inkarnacijo? Vseh svojih 100 % živi sedaj!
Življenje pripada pogumnim. Pokojniki - vpliv ‘urokov’
preteklosti: Dediščina prejšnjih rodov, ki oblikuje sedanjost.
Kako lahko ohranimo moč korenin in izničimo slabo karmo, ki se
seli iz ene generacije na drugo? O ljubezni in ljubljivosti: Pomen
družine, prijateljstev, bližine. Ljubezni se naučimo, ne pride
sama od sebe. Zakaj je težko reči ‘rad se imam’? Vzporedna
vesolja: V katerem vesolju živiš? Kako postaneš svetnik in kako
prenehaš biti svetnik ter postaneš raje živ? Vampirji in drugi: ‘živi
mrliči’ (zombiji), tuja bitja (‘nezemljani’). Sem tudi sam kaj od
tega? Kako jih prepoznati in se jim izogniti? in druge vsebine.
Vodi Primož Škoberne, učitelj meditacije in mentor za življenje
www.primozskoberne.si. Informacije in obvezne prijave
primoz.sko@gmail.com, m: 051 200 568.

POMladNa ŠOla aROMaTeRaPiJe: UVODNO
PREDAVANJE IN PREDSTAVITEV
Društvo Notranja Pot
Sreda, 20. april, ob 18.00
Na uvodnem predavanju bomo spoznali široko uporabo
aromaterapije v vsakdanjem življenju in se naučili izdelati
enostavne izdelke za domačo uporabo . Kako pristopiti k izdelavi
lastnega masažnega olja, paste za čiščenje kuhinje in kopalnice,
maske za obraz. Čas trajanja delavnice bo predvidoma tri do štiri
ure, odvisno od števila udeležencev. Na vsakem predavanju
bomo obdelali določeno od 8 in več eteričnih olja njihov vpliv
na sisteme v telesu. Vse izdelke, ki bodo narejeni, bodo
udeleženci nesli domov. Delavnico vodi aromaterapevtka Jana
Eitner, www.facebook.com/fragrancetreun. Obvezne prijave in
informacije m: 031 395 864.

akTiVNi iN USPeŠNi: INOVATIVNOST JE KLJUČ
ZA NAPREDEK – A KJE DOBITI DENAR ZA RAZVOJ
Društvo Notranja Pot
Četrtek, 21. april, od 17.30 do 19.00
V zadnjem času smo veliko slišali o Obzorju 2020 (horizon 2020),
ki je evropski finančni program za podpro raziskavam in
inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti
nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih
sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80
0
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milijard €. Če vas zanima, kakšne so možnosti za pridobivanje
sredstev v okviru teh instrumentov, kako lahko vaše podjetje
sodeluje pri koriščenju sredstev, ki jih EU ponuja v ta namen,
zakaj se sploh potegovat za sredstva iz SME instrumentov,
potem se morate udeležiti našega srečanja. Predaval bo Dušan
Himelrajh iz inštituta - CIvitas 2030, Inštitut za razvoj kognitivnih
konceptov bivanja. Obvezne prijave in informacije na m: 031
395 864 ali dusan.himelrajh@gmail.com.

delaVNiCa: ŽENSKA V KRIZI SREDNJIH LET V
LUČI PSIHOLOŠKE ASTROLOGIJE
Društvo Notranja Pot
Sobota, 23. april, od 10.00 do 14.00
Hormonsko dogajanje v obdobju menopavze, preko povezave
med jajčniki in možgani, sovpada s krizo srednjih let v luči
psihološke astrologije. V obdobju menopavze prihaja do
hormonskih nihanj, vendar je težnja po ravnovesju, težnja med
notranjim in zunanjim, ki je vzporednica procesu združevanja
zavednega z nezavednim. Vsa potlačena čustva, občutja (temni
deli, senca), ki so potisnjena v ženski skozi celo prvo fazo in še
dlje, privrejo na dan v obliki jeze, razdražljivosti, obupa, depresije
in ostalih negativnih čustvenih ter tudi telesnih oblik, na različne
načine. Astrologinja Sergeja P. Traven nam bo predstavila žensko
v krizi srednjih let v luči psihološke astrologije in psihoanalize.
Obvezne prijave in informacije m: 040 699 899 (Sergeja).

druŠtvo notranja pot, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, m: 031 395 864, dnp-ng@live.com

PRedaVaNJe: SREČANJE S HOLISTIČNO
NATUROPATIJO, PREHRANA, ČUSTVA IN
PREPRIČANJA, KI ZASTRUPLJAJO TELO
EDA center Nova Gorica, VIRS učilnica P2
Petek, 8. april, od 18.30 do 20.30
Na predavanju bomo predstavili mehanizme, ki povzročajo
večanje telesne maščobe in nabiranje toksinov. Predstavili
bomo možnosti naturopatskih obravnav (zeliščni pripravki in
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psihosomatske metode), ki dejansko pomagajo pri razrešitvi
problema. Predaval bo Natale Petti, naturopat, klinični psiholog
in poznavalec 5-ih bioloških zakonov. Za prevod bo poskrbljeno.
Vstop prost.

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

RADOVEDNI PONEDELJEK
Goriška knjižnica, dvorana knjižnice
Ponedeljek, 4. april, ob 18.00
Radovedni ponedeljek: Lectorium Rosicrucianum: Vodnarjeva
doba razkriva, predavanje.

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica, pravljična soba
Torek, 5. april, ob 17.00
Ura pravljic.

USTVARJALNE SREDE
Goriška knjižnica, pri klavirju
Sreda, 6. april, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević.

LITERARNI ČETRTKI
Goriška knjižnica, dvorana knjižnice
Četrtek, 7. april, ob 18.00
Predstavitev knjige: Slavko Pregl: Prerok na tankem ledu.

AKADEMSKI VEČER
Goriška knjižnica, dvorana knjižnice
Ponedeljek, 11. april, ob 17.00
Akademski večer s FUDŠ.
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RAČUNALNIŠKE DELAVNICE Z NAMI PO EZNANJE
Goriška knjižnica, računalniški kotiček
Torek, 12. april, ob 17.00
Računalniška delavnica na temo: Spletno nakupovanje. Možna
je prijava na posamezne delavnice, prijave se zbirajo teden dni
pred začetkom delavnic, na t: 05 330 91 10, 05 330 91 11.

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica, oddelek za cicibane
Torek, 12. april, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina.

BUKVAKLEPET V OKVIRU LITERARNIH ČETRTKOV
Goriška knjižnica, pri klavirju
Četrtek, 14. april, ob 18.00
Klepet o knjigi: Mark Haddon: Skrivnostni primer ali kdo je
umoril psa.

DOGODKI V OKVIRU 10. GORIŠKIH DNEVOV
KNJIGE
Goriška knjižnica, dvorana knjižnice
Ponedeljek, 18. april, ob 18.00
Irena Šinigoj Batistič: Brez strahu pred nastopanjem! Predavanje.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE Z NAMI PO E-ZNANJE
Goriška knjižnica, računalniški kotiček
Torek, 19. april, ob 17.00
Računalniška delavnica na temo: Nevarnosti na spletu. Možna je
prijava na posamezne delavnice, prijave se zbirajo teden dni
pred začetkom delavnic, na t: 05 330 91 10, 05 330 91 11.

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica, pri klavirju
Torek, 19. april, ob 17.00
Milan Petek Levokov: Maček Ferdo in skriti zaklad, predstavitev
knjige. Dogodek sodi v okvir prireditev 10. Goriških dnevov
knjige.
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DOGODKI V OKVIRU 10. GORIŠKIH DNEVOV
KNJIGE
Goriška knjižnica, pri klavirju
Sreda, 20. april, ob 17.00
Tomaž Lapajne Dekleva, Brane Solce: Poetično v umetnost.
Dogodek je uvrščen tudi v okvir prireditev projekta Lutkovno
leto 2016.

USTVARJALNE SREDE
Goriška knjižnica, pri klavirju
Sreda, 20. april, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina.

LITERARNI ČETRTKI
Goriška knjižnica, dvorana knjižnice
Četrtek, 21. april, ob 18.00
Predstavitev knjige: Pavel Medvešček: Iz nevidne strani neba.
Dogodek sodi v okvir prireditev 10. Goriških dnevov knjige.

MLADINSKE DEJAVNOSTI
Goriška knjižnica, Kotiček za mlade
V aprilu
V Kotičku za mlade bo potekalo »Zatreskano pomladansko
branje«. Na prvi pomladanski dan: Berem? Bereš? Beremo?:
Bralno spodbujevalna razstava knjig o knjižnici, o knjigah, o
mladih. Projekt poteka do konca šolskega leta, obeta se veliko
zanimivega.
2. aprila je mednarodni dan knjig za otroke. V Kotičku za mlade
si lahko ogledate plakat in preberete letošnjo poslanico. Bralnice
pod slamnikom so že skoraj tu. Pripravi se in se prijavi tudi ti. Več
informacij dobite na: lara.konjedic@ng.sik.si.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE Z NAMI PO E-ZNANJE
Goriška knjižnica, računalniški kotiček
Torek, 26. april, ob 17.00
Računalniška delavnica na temo: Odprava nevšečnosti. Možna
je prijava na posamezne delavnice, prijave se zbirajo teden dni
pred začetkom delavnic, na t: 05 330 91 10, 05 330 91 11.
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goriŠka knjiŽnica franceta bevka,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica, t: 05 330 91 00 in
05 330 91 11, goriska.knjiznica@ng.sik.si, www.ng.sik.si

JeRNeJ kOMaC: BOVŠKO V ZALEDJU –
SOOČANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA Z VOJNO
ZA AVSTRO-OGRSKO FRONTNO LINIJO
Grad Kromberk
Torek, 5. april, ob 20.00
Maja 1915 je vihar prve svetovne vojne zajel tudi Bovško in
njegovo prebivalstvo je bilo prisiljeno oditi v begunstvo.
Prebivalstvo nekaterih takratnih bovških občin je ostalo delno
naseljeno tik za prvimi frontnimi linijami in se tako soočilo z
realnostjo vojne in njenega stroja. Kako so se še naseljene
občine s tem spopadle, bo predstavljeno na prihajajočem
predavanju.

PRedSTaViTeV PROJekTa iN PRedaVaNJe:
RODBINA CORONINI KRONBERG
Grad Kromberk
Torek, 12. april, ob 20.00
Goriški Muzej in Fundacija Palača Coronini Kronberg (Palazzo
Coronini Cronberg onlus) sodelujeta v skupnem projektu, s
katerim želita z dvojezičnimi vodstvi ponovno vzpostaviti in
ovrednotiti zgodovinsko povezavo med Gradom Kromberk in
goriško Palačo Coronini, ki sta bili nekoč v lasti plemiške rodbine
Coronini Kronberg. Projekt bosta predstavili kustosinja za
umetnostno zgodovino Goriškega muzeja Katarina Brešan in
kustosinja Fundacije Palača Coronini Kronberg Cristina
Bragaglia. Sledilo bo predavanje zgodovinarke Lucie Pillon, ki bo
posvečeno plemiški rodbini Coronini Kronberg in povezavi med
nekdanjima rezidencama.
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PRedaVaNJe iN PRedSTaViTeV kNJige dR.
PeTRa kaVReČiČ: TURIZEM V AVSTRIJSKEM
PRIMORJU
Grad Kromberk
Torek, 19. april, ob 20.00
Avstrijsko primorje, nekdanja dežela Avstrijskega cesarstva
(kasneje Avstro-Ogrske), se je v 19. stoletju turistično razvijalo,
tako v smislu termalnega kot morsko-zdraviliškega, jamskega in
planinskega turizma. Predstavljeni bodo začetki razvoja morskih
destinacij (Gradeža) ter jamskega in planinskega turizma.
Turizem je proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja predstavljal
pomembno dobičkonosno dejavnost ne le drugod po Evropi,
ampak tudi v Avstriji in v njenem primorju. Petra Kavrečič je
docentka na Fakulteti za humanistične študije in Fakulteti za
turistične študije – Turistica ter raziskovalka Znanstvenoraziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Doktorirala je
na temo Zgodovina turizma v Avstrijskem primorju (1819–
1914): kopališki, zdraviliški, jamski in gorski turizem.

PRedaVaNJe dR. BOŠTJaN laHRNaR: VOJNA ZA
PRELAZ
Grad Kromberk
Torek, 26. april, ob 20.00
V sredini 2. stoletja pr. n. št., je z ustanovitvijo kolonije v Akvileji
(Oglej) Rim postal pomembna sila tudi v severnojadranskem
zaledju in ob vznožju jugovzhodnih Alp. Ena od najvažnejših
prometnic med Italijo in Ilirikom je vodila po Vipavski dolini in
preko prelaza Razdrto, ki se v antičnih pisnih virih omenja kot
Okra. Prav tam je že od nekdaj prihajalo do navzkrižja interesov
med raznimi ljudstvi in s prihodom Rimljanov je bila vojna
neizbežna. Arheolog dr. Boštjan Laharnar je kustos za pozno
prazgodovino v Narodnem muzeju Slovenije.

goriŠki muzej kromberk - nova gorica,
Grajska cesta 1, Kromberk, Nova Gorica, t: 05 335 98 11,
goriski.muzej@siol.net
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aRNe HOdaliČ: LJUDSTVA, KI IZGINJAJO
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Četrtek, 14. april, ob 19.00
Potohodci. Gost 7. srečanja Potohodcev bo Arne Hodalič,
fotoreporter, novinar, potapljač, jamar in foto urednik revije
National Geographic Slovenija, predvsem zavzet kronist
najrazličnejših družbeno kritičnih tematik, ki je svojo fotografsko
pot začel pred približno tridesetimi leti, v tem času pa je
prepotoval že več kot 60 držav. Bil je član in organizator številnih
ekspedicij (Nova Gvineja, Sudan, Kitajska, Oman, jadranje po
otočjih jugovzhodne Azijie …). »Izginjajoča ljudstva« je njegov
zadnji ustvarjalni fotografski projekt, v katerem se predstavljajo
etnične skupine in ljudstva, ki živijo na robu izumrtja. Začel se je
ob reki Omo ter v bližini jezera Turkana. Vstopnina: 5 €.

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

UVODNO PREDAVANJE V UČENJE BRUNA
GRÖNINGA
Gasilski dom v Novi Gorici: za uvodna predavanja pokličite na
m: 041 418 355,031 636 253,041 450 141
V stavbi KS Kromberk: za uvodna predavanja pokličite na
m: 031 701 129
Za uvodna predavanja mladine pokličite na m: 031 739 424
Uvodno predavanje o izcelitvah in pomočeh po duhovni poti s
pomočjo učenja Bruna Gröninga.

PREDVAJANJE FILMA »FENOMEN BRUNO
GRÖNING«
Gasilski dom v Novi Gorici
Nedelja, 24. april, ob 14.00

krog prijateljev bruna grÖninga / krog za
duhovno življenjsko pomoč, www.bruno-groening.org
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daRJa kOlaVČiČ: PAKISTAN, POTOPISNO
PREDAVANJE
Mladinski center Vrtojba
Petek, 15. april, od 20.00 do 21.15
Pakistan je svet mogočnih gora, spektakularnih cest in
razgledov, skritih zelenih dolin in skrivnostnih ljudstev, od
animističnih Kalašev do stoletnikov Hunze. Predavala bo
popotnica Darja Kolavčič. Vabljeni, vstop prost!

TEČAJ JAPONŠČINE
Mladinski center Vrtojba
Četrtek, ob 15.00
Japonščina je jezik, ki ga govori 128 milijonov ljudi, skoraj
izključno na Japonskem. Jezik je tesno povezan z japonsko
kulturo, ki se je zaradi izolacije razvijala ločeno in je razvila tudi
nekatere praktike, ki so tujcem težko razumljivi. Tečaj je idealen
za uvod v študij japonologije, za tiste, ki se nameravate odpraviti
na Japonsko turistično, za poslovno sodelovanje, za ljubitelje…
Število ur: 40 šolskih ur, dvakrat tedensko po dve šolski uri,
termina: sreda, ob 16.00, petek, ob 17.30, cena: 50 €, število
tečajnikov: najmanj 10. Prijave zbiramo na m: 041 308 256 ali na
info@kstm-sempeter-vrtojba.si.

kŠtm Šempeter-vrtojba, Ulica 9. septembra 72, Vrtojba,
t: 05 393 80 09, info@kstm-sempeter-vrtojba.si,
www.kstm-sempeter-vrtojba.si

HRBTENICA - MOST MED MEDENICO IN GLAVO,
DELAVNICA METODE FELDENKRAIS Z DR. MARO
FUSERO
V prostorih KS Kromberk
Sobota, 9. april, od 14.00 do 19.30 in nedelja, 10. april, od
10.00 do 15.30
Hrbtenica, ki med drugim gostuje hrbtenjačo in živčevje,
povezuje vse predele našega telesa z možgani. Celostno zdravje
in dobro počutje je v veliki meri odvisno od stanja hrbtenice.
Zdrava in učinkovita hrbtenica pomeni dobrobit celega telesa in
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vpliva na naše čustveno in mentalno stanje, skratka zagotavlja
dobro počutje. Metoda Feldenkrais je sistem celostnega učenja,
ki uporablja gibanje kot inštrument za razvijanje samozavedanja
v proscesu trajne osebnostne rasti. Posameznik je kompleksna
celota, sestavljena iz več plasti (gibanje, čutenje, čustvovanje in
mišlenje), ki z neprestano interakcijo z okoljem tvorijo živjenjsko
izkušnjo. Metoda Feldenkrais deluje na predpostavki, da lahko z
izboljšanjem katerekoli izmed treh plasti povzročimo bistveno
izboljšanje celotnega sistema. Metoda Feldenkrais s stimulacijo
in reorganizacijo živčnega sistema preko gibanja vodi k
boljšemu fizičnemu počutju, pozitivno pa vpliva tudi na vse
vitalne funkcije. S pomočjo te metode, postane človek polno
udeležen pri oblikovanju svoje celostne dobrobiti, saj
nefunkcionalne vzorce in navade nadomestimo z novimi načini
gibanja, ki niso vsiljeni s strani zunanjih “avtoritet”, ampak se
skozi zavedanje in raziskovanje, porodijo iz nas samih. Več
informacij o delavnici: www.jogazmatejo.si.

mateja kodermac, joga z matejo, Med ogradami 1a,
Solkan, m: 041 795 124, joga.mateja@gmail.com,
www.jogazmatejo.si

OKROGLA MIZA »IN SREČNO STA ŽIVELA DO
KONCA SVOJIH DNI...ALI RES?«
Medgeneracijsko središče dnevnih aktivnosti za starejše Nova
Gorica
Petek, 8. april, ob 10.30
Partnerski odnos je eden najpomembnejših odnosov v našem
življenju. Lahko nudi oporo vsem družinskim članom, pogosto pa
nas postavlja pred manjše ali večje preizkušnje. Največja od njih
pa je morda njegova izguba. Skupaj bomo razmišljali o tem, kako
doživljamo odnose in tudi njihove izgube, pa tudi o tem, kako jih
čim bolje živeti, povedali nekaj o tem, kaj o ljubezni in partnerstvu
pravi psihološka stroka, predvsem pa izmenjali izkušnje, misli, in
poglede. Vodi izkušena kognitivno vedenjska terapevtka in
družinska mediatorka Irena Šinigoj Batistič. Informacije na m: 070
294 644 ali irena@zarja-psihologija.si Možen dogovor za
individualno delo. Več na www.zarja-psihologija.si.
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medgeneracijsko srediŠČe dnevniH
aktivnosti za starejŠe in zarja psiHoloŠke
storitve, Rutarjeva 3b, Nova Gorica, m: 070 294 644,
irena@zarja-psihologija.si

ZAKLJUČNA PRIREDITEV PODJETNIŠKEGA
TEKMOVANJA POPRI (POdJeTJe Za PRiHOdNOST)
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Ponedeljek, 18. april, ob 18.00
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 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 15. marca,
med katerimi je strokovna komisija izbrala polfinaliste iz vsake
starostne skupine. 31. marca so potekale osebne predstavitve
polfinalistov pred komisijo. Na zaključni prireditvi se bo
razglasilo in nagradilo zmagovalce iz vsake starostne skupine.
Program bodo popestrile akrobatske točke in glasbeni gost. Za
brezplačne vstopnice in ostale informacije se obrnite na
Primorski tehnološki park.

primorski teHnoloŠki park d.o.o, Mednarodni
prehod 6, Vrtojba, t: 05 393 24 50, www.primorski-tp-si

URAVNOVEŠANJE ČUSTEV IN AKTIVIRANJE
LJUBEZNI DO SEBE – DELAVNICA
Cesta prekomorskih brigad 20, Šempeter pri Gorici
Ponedeljek, 18. april, in 3. maj, od 19.30 do 22.00
Vodi: Ljuba Remec. Naše zdravje, uspeh, odnosi v družini, med
sosedi in prijatelji, na delovnem mestu, je v večini primerov
odvisno od našega čustvenega ravnovesja. Ko si čustveno
stabilen lahko ljubiš sam sebe in posledično vse in vsakogar
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okrog sebe. V prvi meditaciji bomo sprejeli vsa naša čustva, jih s
pomočjo nadangela Uriela ozdravili in uravnovesili. V drugem
delu sledi odstiranje tančic odrekanja, žrtvovanja, ko smo zaradi
lastnega preživetja pozabili nase, se razdajali. Sledi aktivacija
notranjega stebra moči ter ljubezni do sebe. Prijave obvezne na
m: 040 756 634. Prispevek je 50 €.

ZDRAVLJENJE KARME, ZAOBLJUB, PRETEKLIH
VEZI – DELAVNICA
Cesta prekomorskih brigad 20, Šempeter pri Gorici
Torek, 19. april in ponedeljek, 25. april, od 19.30 do 22.00
Vodi: Ljuba Remec. Pogosto se počutimo ujeti, če se še tako
trudimo, se ne moremo premakniti proti želenemu cilju.
Mogoče nas pri tem ovira naša ali pa družinska karma,
zaobljube, ki smo jih izrekli kdo ve kdaj. Z določenimi ljudmi
smo prekinili vezi na fizični ravni, v naši podzavesti pa še
obstajajo. V meditaciji bomo s pomočjo nadangela Mihaela
odstranili te ovire. Skupaj bomo dva večera, ker se blokade
odstranjujejo počasi, plast za plastjo, odvisno od njihove moči in
globine. Obvezne prijave do predhodnega dneva na
m: 040 756 634. Prispevek je 50 €.

svetlobni sij d.o.o. alternativa, masaža, energetska
zdravljenja, Črniče 35 a, Črniče, m: 040 756 634,
ljuba.remec@siol.net, www.svetlobnisij.si

BReZPlaČNa aNaliZa TeleSa iN ViTaMiNSkO
MiNeRalNi TeST
Vitalina - natura trgovina, Šempeter pri Gorici
Ponedeljek, 4., 11., 18., in 25 april, od 9.00 do 18.00 (naročanje
na 30 min)
Brezplačna analiza telesa, vitaminsko mineralni test in strokovno
svetovanje s podjetjem Biovis. Želite izvedeti, katerih vitaminov
in mineralov vam primanjkuje? Imate težave s prebavo,
napihnjenostjo? Ste utrujeni? Kaj narediti, da bi se vaše stanje
izboljšalo? Hitro se prijavite in skupaj bomo našli termin, ki vam
najbolje ustreza.
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PREDAVANJE IN DEGUSTACIJA IZDELKOV
PODJETJA ETERNIS
Vitalina - natura trgovina, Šempeter pri Gorici
Sreda, 6. april, od 17.00 do 18.00
Poskrbimo, da toksinom na prijazen način pokažemo pot iz telesa
ter pripravimo svoje telo, da bo začelo samozdravilne procese. S
tem ko bomo telo očistili strupov bomo v pomlad zakorakali
prerojeni in polni energije. Na predavanju vam bodo predstavili
prehranska dopolnila, prav tako bodo imeli degustacijo le teh.

PREDAVANJE GOSPE HERTE KOSMINA
Vitalina - natura trgovina, Šempeter pri Gorici
Sobota, 9. april, od 10.00 do 11.00
Prečistite prebavni trakt in vzpostavite njegovo pravilno
delovanje. Slaba absorbcija živil, prisotnost glivic v telesu, zaprtost
in napenjanje so največkrat vzrok našega nepravilnega delovanja
imunskega sistema in naše utrujenosti. Na predavanju boste
izvedeli, kako naj pravilno vzpostavimo delovanje prebavnega
trakta, da bomo imeli več energije in bomo tako boljšega
razpoloženja. Število mest je omejeno, zato pohitite s
prijavo. Predavatelj: ga. Herta Kosmina, podjetje Biovis.

DOMAČE DOBROTE BIO PEKARNE NONINA
ŠPAJZA TER I LIKE TOFU SLOVENIJA DEGUSTACIJA IN PREDSTAVITEV
Vitalina - natura trgovina, Šempeter pri Gorici
Torek, 12. april, od 17.00 do 18.00
V Bio pekarni Nonina špajza pečejo pecivo in več kot 12 vrst
kruha iz domačega slovenskega žita, pridelanega na ekološki
način. Kruh brez dodatkov, konzervansov, emulgatorjev in
stabilizatorjev. Izdelki so brez mleka, primerni tudi za vegane, po
naročilu pa nudijo tudi izdelke brez glutena ali brez kvasa. I Like
Tofu je nov, ekološki tofu slovenske izdelave. Matic in Anja nam
bosta predstavila kolekcijo osmih tofujev ki se z okusnimi
naravnimi dodatki raztezajo od Sredozemlja do Orienta. Tudi, če
niste ljubitelji tofuja, vas bo I Like Tofu Slovenija popolnoma
očaral.
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DELAVNICA O NARAVNI NEGI LAS: RESNICA O
KANI
Vitalina - natura trgovina, Šempeter pri Gorici
Četrtek, 14. april, od 18.00 do 19.00
Skrivnost, kako svoje lase ohraniti zdrave in sijoče vam bomo
razkrili na delavnici, kjer boste izvedeli vse o zdravi negi
las, naravnih šamponih, maskah za lase ter o rastlinah, ki
vsebujejo pigmente za barvanje las s poudarkom na kani.
Pomagali vam bomo, da vaši lasje zaživijo svojo
popolnost! Izvajalka: Sonja Velikanje, strokovnjakinja za naravno
nego las in rastlinska barvila. Število mest je omejeno.

PREDAVANJE: ZDRAVILNE LASTNOSTI IN
UPORABA ARONIJE - JAGODE PRIHODNOSTI
Vitalina - natura trgovina, Šempeter pri Gorici
Torek, 19. april, od 17.30 do 18.30
Glava, srce, krepitev odpornosti, endokrilne žleze, prostate, kri in
krvne žile, črevesje, jetra in žolč, koža, čiščenje organizma,
celjenje ran, oči. Lepo vabljeni na predavanje, predstavitev in
degustacijo izdelkov Aronija Slovenija, kjer boste izvedeli vse
o zdravilnih lastnostih in uporabi aronije v obliki 100% hladno
stiskanega soka, čaja, džema, posušenih plodov, likerja,
ipd. Število mest je omejeno.

SUPER HRANA ZA KOŽO IN TELO - MINI NEGA
OBRAZA TER DEGUSTACIJA IZDELKOV NUTRISSLIM
Vitalina - natura trgovina, Šempeter pri Gorici
Sreda, 20. april, od 11.00 do 17.00
Vabljeni na brezplačno mini nego obraza s slovensko ekološko,
vegansko in naravno kozmetiko Johnny Organic. V sklopu
dogodka nas bodo razvajali tudi z degustacijo Nutrisslim
ekoloških, presnih in veganskih mešanic izdelkov, kot so detox,
chia puding, macaccino. Za mini nego obraza se je potrebno
prijaviti!

vitalina - natura trgovina, Bratuževa 1, Šempeter
pri Gorici, m: 030 22 33 66, m.: info@vitalina.si
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SREDINA LITERARNA PREPLETANJA
Točka ZKD Nova Gorica
Sreda, 20. april, ob 18.00
Sredina literarna prepletanja z Goriškim literarnim klubom
Govorica (Goriški dnevi knjige in Noč knjige 2016).

zveza kulturniH druŠtev nova gorica,
Gradnikove brigade 25, Nova Gorica, t: 05 333 03 11,
zkd.nova-gorica@guest.arnes.si
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SeJMi
MESEČNI SEJEM
Parkirišče nasproti Perle, Nova Gorica
Petek, 1. april, ob 7.30
Prodaja tekstilne konfekcije, drobne galanterije in drugih
izdelkov za dom in gospodinjstvo.

MESEČNI SEJEM
Parkirišče nasproti Perle, Nova Gorica
Od četrtka, 28. aprila do petka, 29. aprila, 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, Nova
Gorica
Sobota, 2. april, od 7.00 do 13.00
Prodaja starin in rabljenih predmetov.

krajevna skupnost nova gorica, Erjavčeva ul. 4,
Nova Gorica, t.: 05 302 27 56, info@novagorica-ks.si
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gOSTiNSka
ponudba
ŠEFOVA KULINARIČNA RAZVAJANJA
Restavracija hotela Lipa
V aprilu
Tema: Aprilska lahkotnost. Posebna ponudba menija v
restavraciji Lipa.
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

VOJAŠKI MENI
Restavracija hotela Sabotin
V aprilu
V sklopu dogajanj v zvezi z obeležitvijo 1. Svetovne vojne, vsak
dan ponujamo Vojaški meni, ki je sestavljen iz jedi narodov, ki so
se bojevali na Soški fronti. V ponudbi je tudi buteljčno vino
Vinske kleti Vipava (barbera in pinela), ki je v sodelovanju s
Kobariškim muzejem oblikovala etiketo na temo 1. svetovne
vojne, saj so oficirje na fronto oskrbovali prav z vinom iz
Vipavske doline. Rezervacije: t: 05 336 52 00.

SPOMLADANSKI DEGUSTACIJSKI MENI
Restavracija hotela Sabotin
V aprilu
Pomlad je pred vrati. Za vas smo pripravili svež pomladni meni.
Rezervacije: t 05 336 52 00.
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Hotel sabotin,
Cesta IX. korpusa 35, Solkan, t: 05 336 52 00,
hotel.sabotin@hit.si, www.hotelsabotin.com

ENOGASTRONOMSKI VEČER Z VINI ŠTOKELJ
Park, Casinò & Hotel
Petek, 8. april, ob 21.00
Degustacijski meni z vini. Vstopnina: 30 € oz. 1.000 toč za člane
Privilege cluba.

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

6

aPRil 206

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: 1200 izvodov
April 2016
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