RadoSt
14.11.2014
Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla:
LJUBLJANSKA VINSKA POT

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclip.si

KAZALO - zbirni list objav
RadoSt
13.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.citymagazine.si

14.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
14.11.2014
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Kam ta vikend? #47
Še en vikend, ki ga bo zaznamovalo Martinovanje, je pred nami, zato se le prepustimo
praznovanju. Naj bo to nekakšna predigra za decembrska rajanja, ki bodo zdaj, zdaj tu. Oh, in
ne pozabimo, da je tu tudi težko pričakovani prvi Liffovski konec tedna, ki bo nedvomno
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Še en vikend, ki ga bo zaznamovalo Martinovanje, je pred nami, zato se le prepustimo
praznovanju. Naj bo to nekakšna predigra za decembrska rajanja, ki bodo zdaj, zdaj tu. Oh, in ne
pozabimo, da je tu tudi težko pričakovani prvi Liffovski konec tedna, ki bo nedvomno popestril to
turobno vreme. Petek
Da bomo petkov delovni dan zaključili v prijetnem duhu, se v prestolnici sprehodimo do Knjigarne
Konzorcij, kjer med 10. in 15. novembrom poteka prodajna razstava tujih knjig Frankfurt po
Frankfurtu. Med razstavljenimi 7000 naslovi knjig bomo zagotovo našli kaj zase ali darilo za
najbližje. In ko smo ravno pri najbližjih. Le kdo jih ne bi povabil na novembrski potep na Dunaj? V
petek zvečer prav tja z novi albumom The Hunting Party prihaja ameriška rock zasedba Linkin
Park. Vsekakor nam za dober žur ni treba čez mejo, temveč le čez cesto. Klub Cirkus ob svojem
3. rojstnem dnevu pripravlja veliko praznovanje, ki ga bo ovekovečil stari znanec klubske scene
DJ James Zabiela.
Sobota
Nikakor se ne oddaljimo od glasbenega dela tega vikenda in se podajmo v Kranj na 20.
mednarodni sejem gramofonskih plošč. Med njimi lahko brskamo v Mestni knjižnici Kranj vse od
8.30 do 13.30. Kot prejšnji teden lahko tudi to sobotno popoldne preživimo na Ljubljanski vinski
poti – Martinovanju v Ljubljani, kjer se bodo na ulicah, trgih in mostovih starega mestnega jedra
predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot z vseh koncev Slovenije. Zvečer pa nas v svoj
plesni objem vabi skupina Muff, katere debitantski album boo slišali na zaključnem praznovanju 3.
rojstnega dne kluba Cirkus. Za bolj alternativne duše pa priporočamo Liffovski ogled filma 20,000
dni na Zemlji ali dvajsettisoči dan v življenju Nicka Cava – od jutranjega zvoka budilke do
sprehoda po plaži po večernem koncertu. Kino Šiška ob 20.15.
Nedelja
Tokratna nedelje zaradi slabega vremena ne prinaša nedeljskega izleta, pač pa izjemno zanimive
dogodke. Cankarjev dom bo gostil vsakoletno TED konferenco, na kateri svoje ideje v obliki
govornih nastopov posredujejo vodilni svetovni misleci in akterji. Ko bomo ravno prav navdahnjeni
in dobrovoljni se lahko z umetnostjo srečamo v Stari mestni elektrarni, kjer se obeta svojevrsten
umetniški dogodek Globalno segrevanje možganov. Aleksander Legen bo svoje večplastno
videnje sveta projiciral skozi široko umetniško polje in pri tem iskal simbiozo med likovno estetiko,
dogodkom in opazovalcem samim.
Zaključek vikenda pa poznamo prav vsi. OneRepublic so le uslišali slovenske oboževalce, zato jih
bomo v sklopu njihove vseevropske turneje v živo doživeli tudi pri nas.
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napovednik
Ljubljana.

10. uri se bo v starem mestnem
jedru začela prireditev
vinska pot martinovanje v
Ljubljani. Na skoraj sto stojnicah se
bodo predstavili ponudniki vinsko
-kulinaričnih dobrot iz vseh koncev

Jutri ob

Ljubljanska

Martinovo razpoloženje
bodo obarvali tudi kulturnoumetniški
nastopi plesnih in
glasbenih skupin ter posameznikov,
ki se bodo obiskovalcem Ljubljanske
vinske poti predstavljali na različnih
Slovenije.

lokacijah

Šmarješke Toplice.
Jutri ob 9. uri se bo izpred SPS Prinovec
začel 10. Martinov pohod, ki bo
vodil mimo Štrleka na Brezovico,
prek doline Zavetrščce na Koglo ter
nazaj v šmarješke Toplice.

Grosuplje.
Jutri in v nedeljo ob 15. uri bo potekal
vodeni ogled Županove jame, katere
podobo je zadnje obilno deževje
precej spremenilo, predvsem pa bo
za obiskovalce zanimivo žuborenje
vode, ki se pretaka po nevidnih
curlja po kapnikih in kaplja v
kanalih,

ponvice.

ves dan.

Domžale.

Jutri ob 10. uri se bosta na Kerenčičevi
cesti začela martinovanje in
sejem, ki že od leta 1700 poteka
na obeh straneh reke Mure.
Leopoldov

Vsako uro bodo vodeni ogledi po
kleteh Radgonskih goric, obiskovalci
pa si bodo lahko mesto ogledali tudi
s turističnim vlakom.
Hoče.

uro in 11. 30 bo v Botaničnem
vrtu Univerze v Mariboru
potekal praktični prikaz izdelovanja
marmelad. Borut Cerkvenič, strokovni
vodja Društva zeliščarjev Maribor,
bo predstavil različne plodove iz
narave, iz katerih se lahko pripravijo
marmelade, hkrati pa bodo predstavili
tudi zeliščne čajne mešanice in
proizvode iz zdravilnih rastlin.
Jutri med

se bo v Knjižnici
19uri
Domžale začela predstavitev
knjige Slovenske gore. Svoja doživetja
v gorah so v knjigi zapisali Borut
Peršolja, Iztok Tomazin, Lučka Kajfež
in Marjeta Keršič - Svetel.

V ponedeljek ob

Gornja Radgona.

10.

Čatež pri Trebnjem.
Jutri ob 13. uri se bo na Čatežu pri
Trebnjem začela Razhodnja 2014,
zaključna

prireditev
mednarodnega
popotovanja po Levstikovi poti iz Litije
do Čateža. Start pohoda bo med
6.
in 9. uro z Valvasorjevega trga v
Litiji.
28.

Bled.

V nedeljo ob 11. uri se bo v vili Prešeren
začelo martinovanje ob Blejskem
jezeru. Predstavljali se bodo vinogradniki

različnih vinorodnih okolišev.

Kranj.
Danes in

jutri od 8. 30 ure dalje bo v
Mestni knjižnici Kranj potekal 20.
mednarodni sejem gramofonskih
plošč, na katerem bodo obiskovalci
lahko kupili plošče zasebnih zbiralcev
različnih glasbenih zvrsti.
Logatec.

Jutri ob 20. uri se bo v Narodnem
domu začel koncert ob 30letnici
Mešanega zbora pevskega
društva Logatec.
delovanja

Ajdovščina.
V nedeljo med 7. in 9. uro bo izpred
hrasta pred vasjo Ustje začetek 14.
pohoda po Vertovčevih poteh. Cilj
bo na Vertovčevi domačiji, kjer bodo
zaznamovali 230letnico njegovega
rojstva.

Pripravila Sabina Lokar
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Petek,
NOVEMBRA
SURS - Objava indeksov
14.

vrednosti opravljenih gradbenih
del za september
EUROSTAT - Objavlja ocene
gospodarske rasti v EU in na
evrskem območju v tretjem

letošnjem četrtletju.
LIFFE - Linhartova dvorana
CD: ob 16. 30 Levitan, Andrej
Zvjagincev, ob 19. 15 Poti k
zvezdam, David Cronenberg

Sobota,
15.

NOVEMBRA

BRISBANE - Vrh skupine
(dol6.

G20

11J

ZIMSKA OPREMAZačetek
obdobja z zakonsko obvezno
zimsko opremo na vozilih

LITIJA - Popotovanje po Levstikovi
poti od Litije do Čateža
MARTINOVO - V starem
mestnem jedru med 10. in 17.
uro Ljubljanska vinska pot ob
20. uri v ljubljanskem gradu

Martinov ples
ALPSKO SMUČANJE - V
Leviju bo ob 11 uri tekma
v slalomu za ženske, drugi tek
bo ob 14 uri.
NOGOMET - Kvalifikacijska
tekma za EP med Anglijo in
Slovenijo na londonskem
fillskem

Wembleyju ob 18. uri
LIFFE - Linhartova dvorana
(3>

ob 1930 Gospod Tumer,

MikeLeigh
CAFE TEATER - V Klubu
CD bo ob 20. uri koncert Mie
Žnidarič ob spremljavi pianista
StevaKlinka.
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Stran/Termin:

nika zaupanja potrošnikov

Nedelja,
16.

8

za november

NOVEMBRA
Drami

ŠANSONVljubljanski

KONFERENCA - Poslovna

Financ v Grand
bo ob 20. uri festival slovenskega akademija
šansona s podelitvijo Ježkove

hotelu Bernardin pripravlja
Poslovno konferenco

nagrade

16.

UFFE - Linhartova dvorana

Portorož (še

CD ob 1730 Zimsko spanje
(zlata

palma), Nuri Bilge Ceylan;

UFFE
19.

21.

30 dokumentarec o Nicku

Kosovelova dvorana CI> Golob Cavu 20. 000
je sedel na veji in razmišljal o življenju

blati lev), Roy Andersson
KONCERT - V ljubljanskih
Stožicah bo ob 20. uri koncert

ameriške poprock skupine One

Republic

11.

- Kino Komuna: ob

dni na Zemlji

Petek,

21 NOVEMBRA
UFFE - Linhartova dvorana
CD:

ob 1915 Birdman, Alejandro

Gonzales Iflarritu

Ponedeljek,
17.

NOVEMBRA

EUROSTAT - Objava podatkov
o mednarodni trgovini z

blagom za september
SKUPŠČINA - Sklicuje jo

Premogovnik Velenje.
UFFE - Linhartova dvorana
CD: ob 17. uri Sol zemlje, Wim
VVenders

Torek,
18.

NOVEMBRA

NOGOMETNa

stadionu v

Stožicah bo ob 18. uri prija¬
teljska tekma med Slovenijo in

Kolumbijo.
UFFE - Kosovelova dvorana
CD:

ob

21.

uri Težko je biti bog,

Aleksej German

Sreda,
19.

NOVEMBRA

EUROSTAT - Objava podatkov
o proizvodnji v gradbeništvu
za oktober
UFFEKinoteka:

ob 20J5

Mali Quinquin, Bruno Dumont

Četrtek,
20. NOVEMBRA
SURS

- Objava indeksov cen

industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih za oktober in
septembrske statistike gradbenih
dovoljenj za stavbe
EUROSTAT - Objava kazal¬
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