
Ponedeljek, 8., 15., 
22., 29. 5.,
16:45

Radovljica Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 
samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula. 

Torek, 9. 5.,
19:30

Linhartova 
dvorana 

Radovljica Zaradi bolezni odpade!

Sreda, 10. 5., 
10:00

Radovljica

Prihaja poletje, ko želimo male ritke razbremeniti vročih pleničk, obenem pa si želimo, da bi se jih 
znebili za vedno … Nam bo uspelo, da bo dojenček ostal suh? Kako se vsega skupaj lotiti in kako 
nekateri dojenčki že od rojstva živijo brez pleničk? O tem se več ne šepeta, temveč govori na glas. 
Obstajajo celo knjige o tem, saj so se mamice odločile, da bodo prisluhnile svojim dojenčkom in 
z njimi komunicirale še bolj nežno in ljubeče. Tudi one še nadenejo pleničko svojemu otročku, 
ko gredo od doma, saj je življenje polno kompromisov … Vas zanima, ali je res mogoče, ali pa bi 
radi spoznali nekaj trikov za odvajanje od plenic ali odpravo pleničnega izpuščaja? Petra Arula bo 
izprašala vse o tem, kako živeti z dojenčkom brez plenic, Ano Božič, avtorico priročnika za starše »Od 
rojstva brez plenic« in učiteljico brezpleničarstva.

Četrtek, 11. 5.,
19:30

Bled

Bled je že v daljni preteklosti zaslovel kot romarsko središče, od 19. stoletja pa predvsem kot naše 
najznamenitejše mondeno letovišče, ki so ga obiskovali turisti od vsepovsod. V luči Prešernovega 
oznanila, da je s svojo okolico najlepši kraj na Kranjskem, in ob izsledkih poznejših arheoloških 
raziskovanj se je Bled v slovenski kulturni zavesti uveljavil kot posebno mitično središče. S krajinsko 
izjemnostjo, izpričanimi zgodovinskimi dogajanji ter z znamenitim zvonom želja, ki je k sebi priva-
bljal slovensko ljudstvo s hrepenečimi  zaljubljenci, je močno odmeval tudi v (ne samo) slovenski 
književnosti. »Blejsko knjigo« bo predstavil urednik  prof. dr. Milček Komelj.

Torek, 16. 5., 
19:30 Radovljica

Slovenski knjižničarji Vesna Radovanovič (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota), Tone 
Obadič (Mestna knjižnica Ljubljana), Liljana Klemenčič (Knjižnica I. Potrča Ptuj), Suzana Slavič 
(Mariborska knjižnica), Lea Hedl (Mariborska knjižnica) in Marko Bezenšek (Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice) bodo pripovedovali pravljice za odrasle. Prireditev bodo z glasbenim nastopom 
popestrili učenci Glasbene šole Radovljica.

Četrtek, 18. 5., 
19:30 Bled

Zgodbice ranega otroštva, le kdo jih nima in se jih ne bi spominjal in se zatekal v njih svet tudi v 
zrelih obdobjih. Ob tovrstni tematiki privro na plan neka lepa, težko opisljiva občutja, ki se jih ob 
srečanjih z lastnimi spomini iskreno veselimo. Kratke zgodbice in opisi v vsej čarobnosti otroštva 
zajemajo šestdeseta in prvo polovico sedemdesetih let dvajsetega stoletja, zavoljo česar so hkrati 
tudi pristen dokument časa, ki ga ni več. Odlični interpret Lojze Ropret se bo v dialogu z avtorjem 
Marjanom Zupanom sprehodil skozi njegovo otroštvo in na zanimiv, sproščen način se bomo poto-
pili v čase, ki jih je krasila iskriva šola analognega življenja. Prireditev bodo z glasbenim nastopom 
popestrili učenci Glasbene šole Radovljica.



Ves mesec Bled
–

Razstava likovnih del ljubiteljske slikarke Marjete Leban iz Ribnega, ki svojo ljubezen do narave 
izraža s slikarsko kredo, pasteli in oljnimi barvami. 

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica Z razstavo cvetličnih izdelkov se predstavlja Zvezda Malej. 

Ves mesec vse enote Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

1. 4. – 10. 5. vse enote Enigmatik Marjan Stare je za naše bralce tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. 
Vse bralce vabimo, da križanko rešijo in jo oddajo v knjižnici. Nagradno žrebanje bo 10. 5. 2017.      

Torek, 23. 5., 
19:30 Radovljica

Dr. Sabina Šegula in Peter Ribič sta letos 2017 že enajstič sodelovala pri krasitvi bazilike Sv. Petra 
v Vatikanu. Na predavanju bosta predstavila pogled na ta projekt iz zornega kota, ki je blizu samo 
njima. Tančica, ki zakriva mistični svet Vatikana bo za trenutek nekoliko odgrnjena in spoznali 
bomo kako poteka njuno delo, ko sta v Vatikanu. Ob tej priložnosti bosta predstavila tudi brošuro z 
retrospektivo vseh dosedanjih krasitev v Vatikanu, na katerih sta sodelovala, ki bo v obliki knjige izšla 
v letu 2018.

Četrtek, 25. 5., 
19:30

Radovljica

– 
V goste prihaja Anja Petrovič, prizana zdravilka in ustanoviteljica Tesla metamorfoze, ki nam bo 
predstavila prvi, na novo prevedeni, ponatis knjige »Tesla metamorfoza – za zdravljenje in evolucijo«. 
Poslanstvo knjige je iskanje poti do razumevanja č udežev in odkrivanje novih spoznanj. Anja išče 
odgovore tako v pionirskih znanstvenih raziskavah kot tudi v starodavnih modrostih. Organizator 
prireditve je Klemen Likar.

Nedelja, 28. 5.,
20:00 Radovljica Josipina Hočevar, mecenka v šolstvu, sociali in kulturnem sobivanju, še vedno povezuje. Koncert Big 

Banda Krško in Bid Banga Radovljica. 

Ponedeljek, 29. 5.,
20:00

Linhartova 
dvorana  

Radovljica
Zaključna prireditev za udeležence akcije Ta veseli knjižni svet s predstavo »Babica ni odveč« v 
izvedbi Družinskega gledališča Kolenc. Vabila bomo poslali po pošti.

Torek, 30. 5.,
19:30

Radovljica

– 
Igor Gruber je v poletju 2015 prehodil Rdečo pot Via Alpina od Monte Carla do Trsta. Ta epski pohod 
ga je popeljal preko celotnih Alp in osmih držav. V 107 dneh je prehodil 2.640 km in se povzpel za 140 
km. Na poti, na kateri je bilo posnetih več kot 12.000 fotografi j, ga je spremljal 14-kilogramski nahrb-
tnik in 5 parov čevljev. Pohod je preko socialnih omrežij redno spremljalo več kot 10.000 ljudi. 



Sreda, 3., 10., 17., 
24., 31. 5., 
17:00

Radovljica Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in svetopi-
semskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela novica.

Sreda, 3. 5., 
17:00

Dom Joža 
Ažmana 

Bohinjska 
Bistrica

Glasbeno-lutkovno predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Glasbeno gledališče Melite 
Osojnik. Predstava je priredba koroške ljudske pripovedke, ob kateri otroci spoznajo, kaj pomenijo 
dobrota, sočutje in hvaležnost.

Četrtek, 4. 5., 
17:00

Radovljica Igrico za otroke, stare vsaj 4 leta, bodo uprizorili učenci iz dramskega krožka razredne stopnje OŠ 
A. T. Linharta Radovljica pod vodstvom Petre Antolin.

Petek, 5. 5., 
17:00

Bled Igrico za otroke, stare vsaj 4 leta, bodo uprizorili učenci iz dramskega krožka razredne stopnje OŠ 
A. T. Linharta Radovljica pod vodstvom Petre Antolin.

Petek, 5., 12., 19., 
26. 5., 
16:45

Radovljica

Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje, 
petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih, 
vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične jogice. Za zdravje, umirjenost 
in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi 
mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, certifi cirana učiteljica Rainbow kids yoge.

Ponedeljek, 8. 5.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Program je namenjen 
otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

Ponedeljek, 8. 5., 
17:00

Dom Joža 
Ažmana 

Bohinjska 
Bistrica

V »Knjižnici – Ves@lju zakladov« sodelujoči otroci si bodo lahko ogledali zabavno predstavo 
»Nerodna Avguština« v izvedbi Studia Anima iz Medvod.  Vabila bomo poslali po pošti. 

Torek, 9. 5., 
17:00

Festivalna 
dvorana 

Bled
V »Knjižnici – Ves@lju zakladov« sodelujoči otroci si bodo lahko ogledali zabavno predstavo 
»Nerodna Avguština« v izvedbi Studia Anima iz Medvod.  Vabila bomo poslali po pošti. 

Sreda, 10. 5.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Majda Ribnikar.

Četrtek, 11. 5.,
17:00 Radovljica

Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Majda Ribnikar.

Petek, 12. 5.,
17:00 Bled

Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Majda Ribnikar.

Torek, 16. 5.,
17:00

Radovljica R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Program je namenjen 
otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 537 39 01.

Torek, 16. 5.,
17:00

Gorjanski 
dom Dramsko predstavo za otroke bo uprizoril Teater Kuglica iz Ljubljane.



Ves mesec Radovljica Razstava učencev od 1. do 5. razreda POŠ Ovsiše v različnih likovnih tehnikah predstavlja podružnič-
no šolo na Ovsišah nekoč in danes.

Ves mesec Bled
Likovna dela razstavljajo učenci OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled: Manca Rožič, Marjuška Lazar, Laiali 
Salah, Veronika Kunstelj, Zala Mišov, Janina Bratuž, Ema  Razinger, Leo Radonjič, Vito Grilc, Aleks 
Zupan Arsov, Anže Šorli in Matevž Soklič Romih. Učenci so člani krožka Slikanje na platno, ki deluje 
pod mentorstvom učiteljic Sergeje Ažman Lapajne in Jane Nerat.

Ves mesec Lesce Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 5. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom učitelji-
ce Melite Jensterle.

Ves mesec Begunje
Razstava likovnih izdelkov učencev 1. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Jane Ulčar.

Ves mesec Srednja vas
Razstava likovnih izdelkov učencev 2. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Mojco Odar. 

Ves mesec
Bohinjska 

Bistrica Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a in 1. b razreda z mentoricami Mihelo Mikelj,  Bernardo  Mi-
kelj in Janjo Cvetek. 

Ves mesec Gorje Otroci vrtca Gorje so ob spodbudi slikarja Primoža Poklukarja slikali tihožitje. Pod mentorstvom 
strokovnih delavk so ustvarjali reprodukcije znanih slikarjev ter risali škratka Gala. 

Ves mesec Kropa
Razstava likovnih del otrok iz Vrtca Posavec, ki so ustvarjali pod vodstvom strokovnih delavk.

Ves mesec Brezje V zadnjih dveh mesecih je skupina Mucki v okviru projekta Pomahajmo po Sloveniji raziskovala vas 
Brezje. Pri tem sta jim pomagali tudi lutki Miha in Enia. Nekaj utrinkov so pripravili na plakatu. Pri 
tem sta pomagali vzgojiteljici Sonja Bernik in Petra Jesenko.

Sreda, 17. 5.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica 

Pred več kot 2500 leti so v Bohinju rabili za spenjanje obleke in okras  bronaste zaponke v obliki 
spirale.  Po vzoru  teh zaponk  bomo izdelovali nakit: obeske, broške ali uhane.  Pri izdelovanju nakita 
bo potrebno dodati še nekaj svoje domišljije ter spretnosti in izdelek boste lahko nosili sami ali ga 
podarili.  Delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo izvedla Mija Ogrin. 

Četrtek, 18. 5.,
17:00

Radovljica Glasbeno urico s kljunasto lavto in Orfovimi glasbili bo za otroke, stare vsaj 4 leta, pripravila Marija 
Kolar.

Petek, 19. 5.,
17:00 Bled

Dramsko predstavo za otroke bo uprizoril Teater Kuglica iz Ljubljane.

Ponedeljek, 22. 5.,
18:00

Linhartova 
dvorana 

Radovljica
V »Knjižnici – Ves@lju zakladov« sodelujoči otroci si bodo lahko ogledali fi lmsko predstavo »Novi 
mulc«. Vabila bomo poslali po pošti. 

Sreda, 24. 5.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Delavnica za otroke od 4. leta starosti, ki želijo kreativno preživljati svoj prosti čas, se naučiti kaj 
novega in uporabljati različne materiale in dobiti nove ideje. Z vami bo Jasmina, ki vam bo pomagala 
stisniti lepilo ali odrezati kakšen košček materiala. 

Četrtek, 25. 5.,
17:00

Radovljica
Dramsko predstavo za otroke bo uprizoril Teater Kuglica iz Ljubljane.

Sreda, 31. 5.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica Dramsko predstavo za otroke bo uprizoril Teater Kuglica iz Ljubljane.


