mesečni program
Januar 2018

Prireditve za odrasle
Petek, 5., 12., 19. in
26. 1.,
15:30
Petek, 5. 1.,
18:00

Jogica za dojenčke
Radovljica

Bled

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.

Ptice sveta

Otvoritev razstave slikarja Janka Gašperina, člana Slikarskega društva Atelje Bled.

Starodavni Bohinj — prve bohinjske vasi
Ponedeljek, 8. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Mija Ogrin, arheologinja in muzealka, bo predstavila Bohinj, ki je bil kot alpska kotlina obljuden
že v bronasti dobi, stalna poselitev pa je izpričana od starejše železne dobe. V tem času nastaneta
najstarejši bohinjski vasi na Ajdovskem gradcu in Dunaju pri Jereki. To je tudi čas, ko se oblikujejo
kulturne značilnosti kraja. Organizira ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj

Ognjena zemlja in Patagonija
Torek, 9. 1.,
19:30

Radovljica

Otok Ognjena zemlja in Patagonija sta skoraj nedotaknjeni pokrajini, ki privabljata ljubitelje narave
in alpiniste. Popotnik Janez Pretnar nas bo spoznal z osupljivo naravo, s skoraj nedostopnimi vrhovi
in kraji na skrajnem jugu Argentine in Čile, Buenos Airesom ter San Carlosom de Bariloche. V obeh
mestih živi tudi precej Slovencev, ki so ohranili jezik in narodno zavest.

Naravno zdravljenje najmlajših
Sreda, 10. 1.,
10:00

Radovljica

Kako ohraniti dober imunski sistem in kako neagresivno pomagati našim otročkom, če zbolijo? Julia
Lukinova predlaga, da najprej uporabimo to, kar imamo pri roki. Naravo, ki nam nudi vse. Če zraven
dodamo še velik objem ljubezni, morda sploh ne bo treba k zdravniku, ker se bo dete spet smejalo –
brez kašlja, smrklja, črvičenja v želodčku.

Bojevnik ljubezni
Četrtek, 11. 1.,
18:00

Bled

Torek, 16. 1.,
19:30

Radovljica

Sreda, 17. 1.,
08:30

Radovljica

Četrtek, 18. 1.,
19:30

Po uspešnem prvencu knjige »Bitje luči«, ki je izšla decembra 2014, je luč življenja zagledala avtorjeva druga knjiga »Bojevnik ljubezni«. Bralca knjiga popelje v svet spoznavanja ter razumevanja, da
se je proti čemerkoli, kar se znajde kot prepreka na naši poti, učinkovito 'boriti' samo z ljubeznijo.
Knjigo bo predstavil avtor Urban Urbanc v organizaciji Medgeneracijskega centra Bled.

Zmagovita smučina

Večer s pisateljico Mojco Gubanc, ki se po knjigah »Jaz, košarkar« in »Nogometno srce« ponovno
predstavlja s športno problematiko.

Bralni klub

Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Frančiška, avtorja Fulvia Tomizze.

Mallorca ni samo množični turizem
Bled

Mallorca je največji Balearski otok in sinonim za množični turizem. Zaradi mediteranske klime je
otok privlačen tudi v zimskih mesecih. Ker pa Mallorca ni samo množični turizem, bo Janez Pretnar
predstavil osamljene gore, razgibano obalo in številne kulturne spomenike.

Hospickafe — Premagovanje najtežjih izzivov
Torek, 23. 1.,
19:30

Četrtek, 25. 1.,
18:00

Radovljica

Mag. Miran Rems, dr. med., kirurg in gorski reševalec, in mag. Tomaž Rotar, dr. dent. med., zmagovalec Mount Everesta, bosta govorila o minljivosti, življenjskih vrednotah in premagovanju
strahu, še posebej pred smrtjo. Dogodek bo povezovala igralka, članica Celjskega gledališča, Manca
Ogorevc.

Kakšen turizem si želimo — daljnosežni pogled na turizem na Bledu
Bled

Društvo za varstvo okolja Bled organizira javni pogovor, ki je namenjen razjasnitvi pojmov, kaj je
trajnostni turizem, narava in kultura v turizmu, kako se spopasti s hrupom, smetmi, parkiranjem,
množičnostjo obiska in o tem, kakšno LTO si želimo. Vabljeni občani Bleda in delavci v turizmu.
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CHADO — tradicionalni japonski obred priprave in pitja čaja
Torek, 30. 1.,
19:30

Radovljica

Društvo Chado Urasenke Tankokai Slovenija vabi na prikaz tradicionalnega japonskega obreda
priprave in pitja čaja matcha – CHADO – po izročilu šole čaja Urasenke. Chado zasleduje štiri glavna
načela, wa (harmonija), kei (spoštovanje), sei (čistost) in jaku (spokojnost), ki jih je v 16. stoletju
uveljavil veliki čajni mojster Sen no Rikyu. Ob koncu vam bodo postregli s sladico ter skodelico čaja.

Razstave za odrasle
Učilnica na hodniku
3.–31. 1.

Radovljica

5.–31. 1.

Bled

Ves mesec

Gorje

Ves mesec

vse enote

1. 10. 2017–
30. 4. 2018

vse enote

Zbirka petdesetih fotografij, ki je nastalav Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce v okviru krožka naravoslovje in tehnika. Prikazujejo zanimivo igro svetlobe in senc, odseve v ogledalih in poglede skozi
različne optične naprave. Fotografije formata 20x30 cm so zanimive tudi z estetskega vidika, likovno
dovršene, pa tudi hudomušne. Nastale so pod mentorstvom Majde Srna.

Ptice sveta

Razstava slikarja Janka Gašperina, člana Slikarskega društva Atelje Bled.

Zimske zgodbe

Razstava knjig z aktualno zimsko in zasneženo tematiko.

Zbistrimo um

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.

Ta veseli knjižni svet

Potrebujete bralni nasvet? Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že osmo leto zapored s seznama odličnih
literarnih del izberite, preberite in ocenite 6 proznih del in eno pesniško zbirko.
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mesečni program
Januar 2018

Prireditve za otroke
Pravljična jogica za otroke
Petek, 5., 12., 19. in
26. 1.,
16:30

Radovljica

Sreda, 10., 17., 24.
in 31. 1.,
16:45

Radovljica

Sreda, 10. 1.,
17:00

Dom Joža
Ažmana,
Bohinjska
BIstrica

Četrtek, 11. 1.,
17:00

Radovljica

Petek, 12. 1.,
17:00

Bled

Ponedeljek, 15. 1.,
17:00
Torek, 16. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Gorje

Radovljica

Sreda, 17. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Petek, 19. 1.,
17:00

Ta veseli klub

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

Diči, diča!

Lutkovna predstava Lutkovnega gledališča Fru-Fru je kolaž otroške poezije Otona Župančiča v
sodobni in sveži glasbeni preobleki.

Diči, diča!

Lutkovna predstava Lutkovnega gledališča Fru-Fru je kolaž otroške poezije Otona Župančiča v
sodobni in sveži glasbeni preobleki.

Zimske radosti in snežinke

Pravljico in mini delavnico za otroke od 3. leta starosti bosta pripravila Marta Dobravec in Andrej
Jalen.

Beremo s tačkami

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. OBVEZNE PRIJAVE v
knjižnici ali na 04 574 75 00.

Diči, diča!

Lutkovna predstava Lutkovnega gledališča Fru-Fru je kolaž otroške poezije Otona Župančiča v
sodobni in sveži glasbeni preobleki.

Beremo s tačkami

Torek, 16. 1.,
16:30

Četrtek, 18. 1.,
17:00

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, certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

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. OBVEZNE PRIJAVE v
knjižnici ali na 04 537 39 01.

Zimske radosti in snežinke

Pravljico in mini delavnico za otroke od 3. leta starosti bosta pripravila Marta Dobravec in Andrej
Jalen.

Skrbim za svojo živalico
Radovljica

Bled

Mnogo otrok si želi domačo žival, vendar jih mnogo ne ve, da kužki in mucki niso samo za božanje,
ampak s seboj prinašajo tudi skrb. Kakšne odgovornosti ima otrok do svojega hišnega ljubljenčka se
bomo naučili skozi kreativno delavnico z Lidijo Kejžar.

Diči, diča!

Lutkovna predstava Lutkovnega gledališča Fru-Fru je kolaž otroške poezije Otona Župančiča v
sodobni in sveži glasbeni preobleki.
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Ponedeljek, 22. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Sreda, 24. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 25. 1.,
17:00

Radovljica

Petrek, 26. 1.,
17:00

Bled

Sreda, 31. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Beremo s tačkami

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. OBVEZNE PRIJAVE v
knjižnici ali na 04 574 75 00.

Gostišče pri ptičji hiški

Zimsko pravljico za otroke bo pripravila Biba Jamnik.

Zimske radosti in snežinke

Pravljico in mini delavnico za otroke od 3. leta starosti bosta pripravila Marta Dobravec in Andrej
Jalen.

Delamo snežake …

... pa ne iz snega, temveč iz papirja. Ustvarjalno delavnico bo za otroke, stare vsaj 3 leta, pripravil
Srečo Koren.

Delamo snežake …

... pa ne iz snega, temveč iz papirja. Ustvarjalno delavnico bo za otroke, stare vsaj 3 leta, pripravil
Srečo Koren.

Razstave za otroke
Učilnica na hodniku
3.–31. 1.

Radovljica

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Gorje

Ves mesec

vse enote

1. 9. 2017–31. 3.
2018

vse enote

Zbirka petdesetih fotografij, ki je nastala v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce v okviru krožka naravoslovje in tehnika. Prikazujejo zanimivo igro svetlobe in senc, odseve v ogledalih in poglede skozi
različne optične naprave. Fotografije formata 20x30 cm so zanimive tudi iz estetskega vidika, likovno
dovršene, pa tudi hudomušne. Nastale so pod mentoristvom Majde Srna.

Zima, zima bela

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. a in 5. b OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z mentoricama Mojco Medja in Marinko Soklič.

Drugačen svet

Razstava likovnih izdelkov otrok iz vrtca Srednja vas z vzgojiteljicama Valči Stare in Alenko Sodja.

Hudobna mačeha in dobra pastorka

V mesecu januarju bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci podaljšanega bivanja OŠ F.
S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Marje Slavec Konda.

Prihaja zima

Likovne izdelke bodo razstavljali učenci 2. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Doris
Lapanja.

Grafika – gozdne živali

Razstava likovnih izdelkov otrok 2. razreda OŠ Staneta Žagarja Lipnica pod mentorstvom Mateje
Fon Špitalar.

Zimske zgodbe

Razstava knjig z aktualno zimsko in zasneženo tematiko.

Mislice

Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje.

Vesolje zakladov

Sedemkrat pridi v knjižnico in si izposodi vsaj eno knjigo. S tem pa vsakič dobiš žig in ko prispeš do
konca, te čaka sladko presenečenje in še ...
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