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UVOD
V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane v letu 2018 za vas pripravljamo celo
kopico družinskih doživetij. Ponudba je pestra in zajema tako zgodovinske kot
likovne in arhitekturne teme. Obiščete nas lahko na organiziranih dogodkih
ali se odpravite na samostojen ogled razstave, prisluhnete lahko antičnim
legendam ali se z vodnikom sprehodite po muzeju, arheoloških parkih ali
Plečnikovi hiši. Spoznajte srednjeveške poklice, raziščite srednjeveške ulice
Ljubljane, odpeljite svojo družino na raziskovalni potep po Emoni, prespite
v Turjaški palači, spoznajte literarnega genija Ivana Cankarja, praznujte z
nami svoj rojstni dan ali se podajte na katero izmed mnogih drugih pestrih
doživetij.

KAZALO
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Pozor,
radovedne
družine!

NAJLEPŠE DRUŽINSKE
SOBOTE

Cena za vso družino je 12 €.
Obvezne prijave sprejemamo do
petka pred delavnico do 14.00 na
prijava@mgml.si ali 01 24 12 506.

Sobotni popoldnevi so kot nalašč za preživljanje
časa z družino. V Muzeju in galerijah mesta
Ljubljane za vas že tradicionalno pripravljamo
najlepše družinske sobote, na katerih lahko s
svojimi otroki raziskujete lepote muzejskih in
galerijskih prostorov. V družbi žabice Ljube
boste raziskovali vodni krog, se podali po
ulicah srednjeveške Ljubljane in raziskali, kako
so delovale srednjeveške obrtne delavnice, z
Rimljanko Honorato se boste sprehodili po poteh
Emone in ugotavljali, kako so živeli Emonci, ob
koncu leta pa ste lepo vabljeni v Plečnikovo hišo,
kjer vam bo Plečnikov kuža Sivko razkril vse
skrivnosti arhitektovega domovanja.

Sobota, 20. 1. 2018, ob 10.00

DeKONStrukcija
Razigrani Bober Bor tokrat v RogLab zavije,
kjer čaka ga 3D-ustvarjalnica na temo poezije.
Bober Bor v okviru tradicionalnega festivala Bobri vabi na
ustvarjalno delavnico v RogLab! Na delavnici bomo spoznali
osnove tehnologij ter različnih umetniških in ustvarjalnih praks.
V 3D-ustvarjalnici bomo ustvarjali na temo poezije, na koncu
pa boste lahko svoj izdelek odnesli domov.

9–12
let
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Začetek ob 10.00 v delavnici RogLab,
Petkovškovo nabrežje 67.
Prijava na www.roglab.si.

Najlepše družinske sobote

Sobota, 27. 1. 2018, ob 16.00

VODNO POTOVANJE

Bober Bor k nam prihaja,
z žabo Ljubo po mlakah raja.

Žabica Ljuba in bober Bor vesta, da je voda ena
najpomembnejših dobrin v našem življenju. Skupaj bomo
raziskali skrite kotičke Mestnega muzeja Ljubljana, spoznali,
kje vse najdemo vodo, za kaj vse se uporablja, preizkusili,
kako deluje vodnjak, in naredili vodni eksperiment. Prek
ustvarjalnega giba pa bomo poustvarili vodni krog. Vabljeni
vsi, ki radi skačete po lužah in bi bili brez vode žejni.

4–10
let

Začetek ob 16.00 v Mestnem muzeju Ljubljana,
Gosposka 15.

Sobota, 24. 3. 2018, ob 15.30

VITEZ JURIJ VABI V SREDNJI VEK
Preverite, ko skočite v srednji vek,
kako končal je Pavel, goljufivi pek.
Zavrteli bomo čas nazaj in skočili v srednjeveško Ljubljano. Z
vitezom Jurijem in šuštarjem Brunom bomo odkrivali čas, ko so
bile ulice blatne, ko so v obrtnih delavnicah izdelovali čevlje, ko
je čas in delo v dnevu določalo zvonjenje v zvoniku in ko so bile
tudi kazni za nepridiprave precej nenavadne. Podrobno bomo
spoznali poklic čevljarja in se preizkusili v njegovih opravilih.

4–12
let

Začetek ob 15.30 v Mestnem muzeju Ljubljana,
Gosposka 15.

Najlepše družinske sobote
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Sobota, 26. 5. 2018, ob 16.00

PO SLEDEH SREDNJEVEŠKE
LJUBLJANE

Na srednjeveških ulicah, ozkih in zavitih,
je nešteto starodavnih legend skritih.

V družbi zgovorne srednjeveške plemkinje Viride Milanske
in žabice Ljube se bomo podali na potep po skritih kotičkih
srednjeveškega mesta Ljubljana. Odkrili bomo, kdo je jedel
leteče žgance, kje je povodni mož prihajal iz Ljubljanice, kaj
se je dogajalo z goljufivimi peki in kakšne kazni so si prislužili
nepridipravi. Izvedeli bomo tudi, kako so po umazanih ulicah
hodili v posebnih coklah z dvignjenim podplatom, in se
preizkusili v nošenju nosilnic. Za konec pa si bomo izdelali še
med otroki priljubljeno srednjeveško igračo − vetrnico.

5–15
let

Začetek ob 16.00 v Mestnem muzeju Ljubljana,
Gosposka 15.

Sobota, 25. 8. 2018, ob 16.00

NA POTEP PO EMONI
Podajte se v čas, ko živeli so Rimljani,
ki dali so temelj današnji Ljubljani.

Rimljanka Honorata vas v družbi žabice Ljube vabi na
poletni potep po Arheološkem parku Emona. Prisluhnili
bomo zanimivim zgodbam o življenju izpred 2000 let, ko so
po teh poteh hodili Emonci. Obiskali bomo zasebne terme
premožnejše družine, javno stranišče, videli bazenček, kjer so
krstili prve kristjane, in pokukali za zidove emonskih domov. Na
koncu pa se bomo spremenili še v arheologe in izdelali svoj
mozaik.

5–10
let
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Začetek ob 16.00 v Mestnem muzeju Ljubljana,
Gosposka 15. V primeru dežja program odpade.

Najlepše družinske sobote

Sobota, 22. 9. 2018, ob 16.00

RAZIŠČIMO SKRIVNOSTI
PLEČNIKOVEGA VRTA

Na vrtu s starim čebelnjakom dišeče so gredice,
stebri, balustri, zelišča, žvrgoleče ptice.

Zelena oaza sredi Ljubljane je bila našemu velikemu arhitektu
Jožetu Plečniku neizmeren navdih. V družbi žabice Ljube
se bomo podali na zanimivo raziskovanje mojstrovega vrta.
Pokukali bomo v skrite kotičke in z vsemi čutili raziskovali
naravo. Pozorno opazovanje narave na nenavadne načine
bo poskrbelo, da jo bomo doživeli podobno kot naš slavni
umetnik. Starše bomo v tem času povabili na vodeni ogled
Plečnikove hiše.

4–10
let

Začetek ob 16.00 v Plečnikovi hiši,
Karunova 4–6. V primeru dežja se izvede program v hiši (Plečnik za najmlajše).

Sobota, 17. 11. 2018, ob 16.00

NA OBISKU PRI MOJSTRU
PLEČNIKU
Ali veš, kdo ustvarja hiše,
tako da zanje načrt nariše?

Arhitekt Jože Plečnik je velik del svojega življenja preživel
v trnovski hiši, ki jo je dal zgraditi po svoji zamisli. Lahko
si predstavljate, da je žabica Ljuba pretaknila vsak kotiček
njegovega doma in ob tem odkrila mnogo skrivnosti. Spoznala
je tudi arhitektovega kužka Sivka, ki bo zagotovo vesel, če ga
obiščete tudi vi. Medtem ko bodo otroci odstirali skrivnosti
hiše in se tudi sami preizkusili v delu arhitektov, se bodo starši
podali na vodeni ogled z izkušenim vodičem.

5–10
let

Začetek ob 16.00 v Plečnikovi hiši,
Karunova 4–6.
Najlepše družinske sobote
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Vsako tretjo soboto v mesecu

SOBOTNICE

Ustvarjalno in igrivo v 4. industrijsko revolucijo!
Sobotnice so program 3-urnih delavnic za otroke in mladino,
s katerim spodbujamo ustvarjalno rabo tehnologij − tako
tistih starejših, kot sta risanje ali sitotisk, kot tudi najnovejših
izdelovalnih (npr. 3D-tisk ali laserski izrez) in večmedijskih
tehnologij (npr. 3D-modeliranje, animacija, video ipd.). V
zadnjih letih smo namreč priča izjemno hitremu napredku
in večji dostopnosti tehnologij, zato tudi otroke in mladino
pripravljamo na drugačno tehnološko realnost in kulturno
okolje, v katero bodo vstopili kot odrasle osebe. Program
vodijo priznani ustvarjalci, znanstveniki in usposobljeni tehniki.
Skozi delovni proces otroci spoznajo osnove tehnologij ter
različnih umetniških in ustvarjalnih praks, na koncu pa svoj
izdelek odnesejo domov.
Brezplačne ustvarjalne delavnice potekajo vsako
tretjo soboto v mesecu. Prijava na www.roglab.si.

Vse leto

FABBOX

3D ustvarjalni laboratorij na obisku

FabBox je potujoči laboratorij, ki lahko v vašo šolo, dom
ali organizacijo prinese najnovejše izdelovalne tehnologije
in delavnice po meri otrok. Na povprečno 3-urni delavnici
otroci skozi ustvarjalni proces pod vodstvom usposobljenih
mentorjev spoznajo osnove oblikovanja, izdelovalništva,
elektronike, arhitekture ali umetnosti. Izzovemo jih, da izdelajo
svoj električni avto, si zamislijo ureditev svoje ulice ali šole,
oblikujejo robotskega žužka ali elektronsko broško z LEDlučkami. Program FabBox omogoča program Srednja Evropa
v okviru projekta FabLabNet.
Cena po dogovoru.
Prijava na www.roglab.si.
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Sobotnice v Roglabu

6–14
let ROGLAB –

spoznajmo in
ustvarjajmo z
najnovejšimi
tehnologijami!

Sobotnice v Roglabu
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Pozor, družine
z otroki, starimi
od 4 do 12 let!

OTROŠKE POTI
SKOZI ZGODOVINO
IN UMETNOST
Izbrane razstave Mestnega muzeja Ljubljana,
Galerije Jakopič in Plečnikove hiše si lahko
družine ogledate tudi samostojno – brez vodiča
ali animatorja. Na blagajni muzeja ali galerije
povprašajte po tiskanem otroškem vodniku. Ta bo
z razigranimi in poučnimi nalogami dopolnil vašo
družinsko izkušnjo na razstavi. Izvod družinskega
vodnika pri nakupu družinske vstopnice prejmete
brezplačno!
Cena muzejske družinske vstopnice je 12 €,
galerijske pa 7 €.
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Otroške poti skozi zgodovino in umetnost

NOVO!

Od maja 2018 dalje, Mestni muzej Ljubljana

ŽABJA POT PO NOVI
STALNI RAZSTAVI
Žaba Ljuba, žaba Ana, žabji dom je pa Ljubljana!
V Mestnem muzeju Ljubljana se v mesecu maju odpira nova
stalna razstava o zgodovini naše prestolnice. Sprehod skozi
zgodovino Ljubljane bo prava dogodivščina tudi za naše
najmlajše obiskovalce in njihove družine. Preiščite skrite kotičke
muzeja ter spoznajte starodavne skrivnosti naše preteklosti in
čudoviti svet muzejskih dragocenosti, skozi katere boste naše
glavno mesto spoznali malo drugače. Ogled bodo popestrili
zabaven vodnik po razstavi ter interaktivni kotički, na katerih
boste lahko videli, potipali, poslušali in povonjali našo preteklost.

6–11
let

Vodnik po razstavi prejmete ob nakupu družinske
vstopnice v Mestnem muzeju Ljubljana.

NOVO!

Do 2. 5. 2018, Mestni muzej Ljubljana

LAIBACH, LUWIGANA =
SREDNJEVEŠKA LJUBLJANA

Prepotujte z nami tisoč let, skočite v srednjeveški svet!

Vas zanima, kako so živeli prebivalci Ljubljane v davnem
srednjem veku? Kakšna so bila njihova oblačila? S katerimi poklici
so se ukvarjali? Kako so kaznovali goljufive peke? Obiščite nas v
Mestnem muzeju Ljubljana in raziščite srednjeveško Ljubljano
s tiskanim otroškim vodnikom po razstavi. Zabavajte se z
nalepkami, ugankami in drugimi zanimivimi nalogami, ki vam
bodo približale srednjeveško življenje.
Ogled razstave si lahko popestrite z razigranim obiskom
interaktivne cehovske delavnice, kjer se boste lahko tudi sami
preizkusili v poklicih čevljarja, usnjarja in pisarja.

6–11
let

Vodnik po razstavi prejmete ob nakupu družinske
vstopnice v Mestnem muzeju Ljubljana.
Otroške poti skozi zgodovino in umetnost
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april–oktober, Mestni muzej Ljubljana

EMONA od E do A

Izvedite več o Emoncih,
ki so nekoč živeli v naših koncih!
Sprehodite se po Ljubljani in poiščite kotičke, kjer so živeli
Rimljani. Da potep ne bo le poučen, ampak tudi nadvse
zabaven, bo poskrbel razigran otroški vodnik Emona od E do
A, ki vas bo popeljal po poteh starih Rimljanov. V njem tičijo
igrice, uganke, nalepke in premetanke, ki vas bodo na krilih
domišljije odpeljale kar 2000 let v preteklost. Sprehodite se
po rimski cesti, obiščite emonsko obzidje in arheološke parke
ter skozi igro raziščite, kdo so bili Emonci in kako so živeli.
Krožna pot povezuje več lokacij z ostanki antične Emone in tri
arheološke parke v središču mesta. Prehodite jo lahko kadarkoli
od aprila do oktobra.

6–10
let

Krožna pot po rimski Ljubljani z otroškim tiskanim
vodnikom. Vodnik prejmete ob nakupu vstopnice
v Mestnem muzeju Ljubljana ali v Arheološkem
parku Emona.

Od junija 2018 dalje, Mestni muzej Ljubljana

IVAN CANKAR

Veš, kdo je Cankar – naš mojster peresa,
pisatelj in pesnik velikega slovesa?
Stopite po poteh našega največjega pisatelja Ivana Cankarja.
Vzemite v roke otroški vodnik in se sprehodite po postajah
njegovega življenja, ki so ga vodile od rodne Vrhnike prek
Ljubljane na Dunaj in spet nazaj v naše glavno mesto. Spoznajte
njegova najznamenitejša dela in rešite naloge, ki vas bodo
popeljale v svet našega literarnega genija.

6–11
let
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Vodnik po razstavi prejmete ob nakupu družinske
vstopnice v Mestnem muzeju Ljubljana.

Otroške poti skozi zgodovino in umetnost

NOVO!

vse leto, Plečnikova hiša in Ljubljana

ARHITEKTURA JE AVANTURA
Vzemite v roke knjižico razigrano
in raziščite čarobno Plečnikovo Ljubljano.

Odpravite se na arhitekturno avanturo ter spoznajte
najslavnejšega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika in
njegova znamenita dela. Raziskovalni potep se prične v
Plečnikovi hiši, kjer vas zabavne naloge čakajo tako v vodniku
kot tudi na stalni razstavi. Tam za rokav pocukajte vodiča,
ki obiskovalce vsako polno uro popelje po hiši, v kateri je
mojster ustvaril mnogo pomembnih zgradb; zaradi njih našo
prestolnico imenujemo tudi Plečnikova Ljubljana. Po ogledu
hiše pa se pridružite navihanemu Plečnikovemu kužku Sivku,
ki vas bo popeljal po mojstrovih poteh – raziskali boste
Križanke, NUK, Tržnice, Tromostovje in druga arhitektova
dela v Ljubljani, izvedeli za njegove nedokončane projekte in
spoznali mojstra tudi kot oblikovalca.

6–10
let

Otroški arhitekturni vodnik po Plečnikovi hiši in
Plečnikovi Ljubljani prejmete ob nakupu družinske
vstopnice v Plečnikovi hiši.

Otroške poti skozi zgodovino in umetnost
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DRUŽINSKI OBISK
PLEČNIKOVE HIŠE

Odprite vrata Plečnikove hiše
in prisluhnite zgodbam, ki jih kuža Sivko piše.

Mojster Plečnik in kuža Sivko tudi v letu 2018 vabita na družinski
obisk v Plečnikovo hišo! Vsako drugo soboto v mesecu bo kuža
Sivko poskrbel za zabavno in zanimivo otroško raziskovanje
hiše velikega arhitekta, medtem pa si jo bodo starši ogledali z
izkušenim vodičem.
In kaj nas čaka? V okrogli sobi v stolpu nas bo pričakal navihan
kuža Sivko, ki nam bo zaupal kakšno arhitektovo skrivnost,
poduhali bomo sestavino za mojstrov najljubši napitek, ki
mu ga je pripravljala njegova gospodinja Urška, in spoznali
zanimivosti, ki jih skrivata njegov prostrani vrt in skrivnostna
hiša. Na koncu se bomo prelevili še v arhitekte in svoje
arhitekturne zamisli uresničili ob izdelavi maket.

6–10
let
Redna družinam namenjena vodstva po Plečnikovi hiši potekajo
vsako drugo soboto v mesecu s pričetkom ob 16.00. Trajajo 75
minut. Obvezne prijave sprejemamo do petka pred vodstvom
do 14.00 na prijava@mgml.si ali 01 24 12 506.

Cena: 12 €

Družinsko vodstvo (do 7 oseb) po Plečnikovi hiši samo za vašo
družino organiziramo tudi v terminu po vaših željah. Pišite na
prijava@mgml.si in se dogovorite za ogled.

Cena: 30 €
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Otroške poti skozi zgodovino in umetnost

DRUŽINSKI SKOK V
SREDNJEVEŠKO LJUBLJANO
Srednji vek za vso družino,
pridite in imeli se boste res fino.
Vas zanima, kako so živeli Ljubljančani v srednjeveški Ljubljani?
Pridružite se nam na vodstvu po razstavi z vitezom Jurijem in
šuštarjem Brunom, ki nas bosta popeljala po skritih kotičkih
srednjeveškega mesta. Pokazala in povedala nam bosta, kaj
se je zgodilo s kozarcem, ki je padel v stranišče na gradu, kako
so kaznovali goljufive peke in kje je pristala igračka – zibelka z
dojenčkom. Čevljar Bruno nam bo razkazal tudi svojo čevljarsko
delavnico, v kateri se bomo preizkusili kot vajenci in se ob tem
posladkali s srednjeveškimi piškoti.

6–10
let

Družinska vodstva po razstavi Srednjeveška Ljubljana bodo potekala ob sobotah, 6. 1.,
17. 2. in 21. 4., ob 15.30. Trajala bodo 90 minut. Obvezne prijave sprejemamo do petka
pred vodstvom do 14.00 na prijava@mgml.si ali 01 24 12 506.

Cena: 12 €

Otroške poti skozi zgodovino in umetnost
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GALERIJA JAKOPIČ
Vabljeni na ustvarjalni obisk galerije!
Slikarstvo, kiparstvo, fotografijo in še kaj
spoznajte na družinskem obisku Galerije
Jakopič. Pridružite se nam pri raziskovanju
razstav z zabavnimi in poučnimi otroškimi
vodniki ter uživajte v brezmejnem ustvarjanju v
našem Mini ateljeju.

28. 11. 2017–4. 3. 2018, Galerija Jakopič

TIHOMIR PINTER:
KEMIJA PODOBE
29. 5. 2018–30. 9. 2018, Galerija Jakopič

MARC RIBOUD:
PROTI VZHODU
Ob obeh večjih fotografskih razstavah, na katerih bomo
predstavili ustvarjanje Tihomirja Pinterja in Marca Ribouda,
družinam ob nakupu družinske vstopnice podarjamo tudi
otroški vodnik. Z njim bodo naši najmlajši obiskovalci aktivno
opazovali razstavo, spodbudil jih bo k ustvarjanju in razmisleku
o videnem ter pripomogel k aktivnemu sodelovanju družine
pri reševanju zanimivih nalog. Morda pa bo staršem omogočil
tudi mirnejši ogled razstave.

7–12
let
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Otroški vodnik prejmete ob nakupu družinske
vstopnice v Galeriji Jakopič (cena 7 €).

Otroške poti skozi zgodovino in umetnost

V času razstav, Galerija Jakopič

MINI ATELJE
Za vse najmlajše in mlade obiskovalce, ki vam je blizu
umetnost in vas srbijo ustvarjalni prstki, smo pripravili otroški
ustvarjalni kotiček, poln najrazličnejših pripomočkov. Prepustite
se domišljiji, preizkusite se v različnih umetniških zvrsteh in
ustvarite svoje mini umetnine v Mini ateljeju.

5–15
let

Otroške poti skozi zgodovino in umetnost
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ROJSTNI DAN

Otroci, ki
praznujete
rojstni dan,
pozor!

Si že pomislil, da bi svoj rojstni dan praznoval
v arhitektovi hiši, v palači sredi mesta ali
v 2000 let starem arheološkem parku?
Preveri svoje možnosti in s klicem rezerviraj
svoj program.

VRAGOLIJE Z GUSARJEM
SMOLCO
»Adam Anton Siegfried je zaklad skrbno skril pred
menoj in mojimi pajdaši nekje v Turjaški palači. Še zdaj
škrtam z zobmi in piham kot gad, ko se spomnim, kako
mi je tistega daaaaavnega leta za las ušel izpred nosa!
Hočem imeti ta zaklad, a potrebujem vašo pomoč!
Častna gusarska, da si ga bomo pravično razdelili! Ste za
to? Ha, ha, ha. Odlično! Razpnimo jadra in odplujmo na
razburljivo pustolovščino: Heja bumbarasa …«
Vaš gusar Smolca, neustrašni morski ropar Jadranskega
morja

4–9
let
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Malo drugačen rojstni dan

NA SLEDI SKRITEMU
NAČRTU

NOVO!

Si že slišal za arhitekturnega genija Jožeta Plečnika?
Praznuj svoj rojstni dan v Plečnikovi družbi, povabi
še prijatelje in skupaj z njimi razišči skrivne kotičke
njegovega domovanja. V pomoč ti bo kovček z
detektivskimi pripomočki, ki ti bodo pomagali razvozlati
pot do skritega načrta.

7–11
let

Rojstnega dneva se lahko udeleži največ 15
otrok.

POSTANI BARJANSKI
POGLAVAR ALI POGLAVARKA

»Jaz, Ostri čekan, podeljujem svoje poglavarstvo
tistemu, ki bo rešil štiri naloge in si s tem priboril moje
štiri čekane.« S svojimi prijatelji se nam pridruži ob
toplem ognjišču, nadeni si koliščarska oblačila in odpotuj
v davno preteklost, kar 5000 let nazaj. Volkovi že tulijo:
»Auuuuuauuuuu!« Barjansko pleme potrebuje novega
hrabrega poglavarja. Pridi, naperi puščico, vrzi trnek in se
poteguj za njegovo mesto!

4–10
let

Malo drugačen rojstni dan
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LOV NA EMONSKI
ZAKLAD
S prijatelji obišči Arheološki park Emona in poišči mesto,
kjer sta nekoč živela zvita otroka Flavia in Krispin, ki sta
na dvorišču svoje hiše skrila dragocene predmete. Spusti
se v lov za njunimi zakladi, razišči ruševine starodavnega
domovanja in se zabavaj ob najrazličnejših rimskih
igrah. Rojstni dan Lov na emonski zaklad praznujemo
v Arheološkem parku Zgodnjekrščansko središče ali v
Mestnem muzeju Ljubljana.

6–10
let

ZGRADIMO MESTO
EMONA
Zavihajmo rokave, pred nami je gradnja antičnega mesta!
Pri njej nam bo pomagal starodavni načrt rimskega
poveljnika Lucija. Ta je nekje v muzeju skril delčke načrta
–te moramo najprej poiskati in sestaviti, nato pa zavihati
rokave in ponovno zgraditi Emono. Ob naklonjenosti
boga Jupitra nam bo zagotovo uspelo!

6–10
let
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INFO:
Omogočite otroku posebno praznovanje rojstnega dne z ustvarjalnimi delavnicami,
nepozabnimi doživetji in izkušenimi animatorji. Za vse našteto poskrbimo mi, vi prinesete
le torto, pijačo in prigrizke. Praznovanja, ki trajajo 120 minut, organiziramo od torka do
nedelje med 10. in 18. uro. Primerna so za otroke, stare od 4 do 11 let (pri mlajših od 5
let je predvidena prisotnost staršev), zasnovana so za skupine do 20 otrok (15 otrok pri
rojstnem dnevu Na sledi skritemu načrtu), cena pa je odvisna od starosti otrok (120 € oz.
140 €). Najave in informacije po e-pošti prijava@mgml.si ali po telefonu 01 241 25 06.

V Mestnem muzeju Ljubljana letno razveselimo tudi po 200 slavljencev. Leta 2013 smo pričeli
izvajati akcijo Podarimo rojstni dan, ki omogoča nepozabno praznovanje tudi otrokom iz družin
v socialni stiski. Povezali smo se z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, ki vsak
mesec izbere slavljenca ali slavljenko, mi pa poskrbimo za doživeto animacijo, pijačo in prigrizke. K
sodelovanju smo povabili tudi kavarno Zvezda, ki s slastnimi torticami letos že šesto leto skrbi za
sladke nasmeške tistih otrok, ki jih najbolj potrebujejo.
Vsem, ki bi radi s svojim prispevkom pomagali omogočiti praznovanje rojstnega dne otrokom iz
socialno šibkih družin, sporočamo, da Žabji mošnjiček najdete v muzejski trgovini.

Malo drugačen rojstni dan
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Pozor, pogumni
otroci!

NOČ V MUZEJU
JUHEJ, GREMO ČEZ NOČ V MUZEJ!

7–11
let

Kdaj:
s sobote na nedeljo,
z 8. na 9. december 2018,
od 19.00 do 11.00
Cena: 35 € za otroka
Dogodivščina se izvede, če
je prijavljenih vsaj 18 otrok.
Noč v muzeju bo potekala v
Mestnem muzeju Ljubljana,
Gosposka 15, 1000 Ljubljana.

22

Noč v muzeju

Ste dovolj hrabri, da si upate prespati v
muzeju? Preizkusite svoj pogum in preživite
večer z muzejskimi duhovi iz različnih
zgodovinskih obdobij. Pridružite se nam na
naši nepozabni muzejski pustolovščini, ki vas
bo na krilih smeha in dobre volje popeljala
v daljno preteklost. Raziskali bomo skrivne
kotičke muzeja in prisluhnili starodavnim
legendam. Po noči v muzejski palači pa
se bomo prebudili v jutro, polno igrivih
delavnic. Noč v muzeju letos prirejamo že
šestič – vsakič pa ima drugačen pridih. Le kaj
vas čaka v letošnjem letu?
Prepričajte se sami: muzejska noč ima
čarobno moč ... Si upate?

MUZEJ V MALEM:
IVAN CANKAR
Tudi otroci soustvarjajo razstavo!

Otroci
otrokom!

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane
tudi v letošnjem šolskem letu poteka
participativni projekt Muzej v malem –
tokrat že petič. Posvetili smo ga razstavi o
življenju in delu Ivana Cankarja, ki jo bomo
v Mestnem muzeju Ljubljana odprli v juniju
2018. V celoletnem projektu sodelujemo
z OŠ Prežihovega Voranca. Udeleženci
projekta, učenci 6., 7. in 8. razreda, na naših
srečanjih ustvarjajo animirane filme po
motivih Cankarjevih črtic in snemajo kratek
film o življenju našega največjega literata.
Nastale izdelke naših mladih sodelavcev si
boste lahko ogledali na prihajajoči razstavi
od junija dalje.

Muzej v malem
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Družine,
pozor, vrata
so odprta!

PRAV POSEBEN
DAN – POUČEN
IN RAZIGRAN
Tudi v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane se
tradicionalno pridružujemo dnevom odprtih
vrat, ko družinam in ostalim obiskovalcem
omogočimo brezplačen vstop. Številne družine
smo v preteklih letih razveselili in presenetili z
vodstvi, izleti, delavnicami in dogodivščinami
v muzeju in galerijah. Ne spreglejte teh
posebnih dni in se nam pridružite na zanimivih
dogodivščinah!
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Prav poseben dan – poučen in razigran

Sobota, 20. in 27. 1. 2018

BOBRI,

ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje

20. 1. 2018, 10.00 3D-ustvarjalnica na temo poezije DeKONStrukcija v RogLab-u
27. 1. 2018, 16.00 Družinska delavnica Vodno potovanje v Mestnem muzeju Ljubljana

Sreda, 8. 2. 2018

PREŠERNOV DAN,

slovenski kulturni praznik

10.00–21.00 Ogled razstave Srednjeveška Ljubljana s tiskanim otroškim vodnikom v
Mestnem muzeju Ljubljana. Ne spreglejte tudi spremljevalnega programa za družine.

Petek, 18. 5. 2018

MEDNARODNI DAN MUZEJEV

Sobota, 16. 6. 2018

POLETNA MUZEJSKA NOČ

10.00−24.00 V najdaljši muzejski noči v letu vabljeni na
ogled razstav v muzejih in galerijah!

Konec septembra 2018

DNEVI EVROPSKE
KULTURNE DEDIŠČINE

Začetek oktobra 2018

Z IGRO DO DEDIŠČINE

Ponedeljek, 3. 12. 2018

Že danes si na koledarju
označite tradicionalne
termine odprtih vrat,
podroben program pa
preverite na naši spletni
strani
www.mgml.si.

TA VESELI DAN KULTURE
Prav poseben dan – poučen in razigran
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KAKO OPRAVIMO
REZERVACIJO ZA
DRUŽINSKO DOŽIVETJE?
Po elektronski pošti: prijava@mgml.si
Po telefonu: 01 24 12 506, od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro
Več informacij: www.mgml.si
Če želite biti obveščeni o aktualnih dogodkih za družine, nam pišite na
zgornji e-naslov in dodali vas bomo med prejemnike e-novic.

KAKOVOSTNI PEDAGOŠKI PROGRAMI!
V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane za vrtce ter osnovne in srednje šole
prirejamo zanimive, zabavne in poučne pedagoške delavnice.
POIŠČITE JIH NA:
www.mgml.si
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