
april1.

GLASBENE ČAROVNIJE
Na interaktivnem koncertu  
za otroke vseh starosti bomo 
prisluhnili sodobni glasbi,  
nato pa v roke vzeli nenavadna 
glasbila in glasbenikom pomagali 
ustvariti novo glasbeno kompozicijo!

februar 18.

marec 25.

januar28.
Čudovito čudni svet
Odklenite domišljijo in po navdihu akademskih 
slikarjev Mitje Ficka in Marka Jakšeta  
zgradite svetove, polne fantastičnih bitij in  
sanjskih prizorov.

IGRA S SVETLOBO
V galerijskem svetlobnem laboratoriju bomo prek 
poskusov in igre raziskovali svetlobo ter si na razstavi 
ogledali, kako jo umetniki uporabljajo pri ustvarjanju.

november25.
SKRIVNOSTNI VITEZ
Udeležite se viteškega turnirja  
za male in velike zgodovinoljubce.  
Napeta zgodba in interaktivna  
delavnica vas bosta popeljali  
v srednji vek. 

avgust26.
ARHITEKTURNI  
IZZIV
Spoznajte mojstra Jožeta Plečnika,  
slavnega arhitekta, ki je ustvaril  
Plečnikovo Ljubljano. Potopite se v njegov svet  
z lutkami in senčnim gledališčem ter se tudi sami 
preizkusite v arhitekturnih spretnostih.

oktober 21.
GRAFIČNI  
EKSPERIMENT
Interaktivni ogled razstave  
vas bo popeljal v svet  
umetniške grafike in vas 
navdihnil za ustvarjanje  
družinske umetnine,  
ki bo krasila vaš dom. 

ČAROBNI FOTOGRAM
Po ogledu trajnostno zasnovane fotografske  
razstave o vodi se bomo preizkusili v stari tehniki 
izdelave modro obarvanih fotografij, ki lahko 
nastanejo brez fotoaparata.

16:00 4+ 14 EUR

Plečnikova  
arhitektura raztura! !

Interaktivna
vodstva
z delavnicami
za družine

Na obisk, ko muzeji  
in galerije brezplačno  
odpremo svoja vrata:

 februar: kulturni dan

 maj: mednarodni dan muzejev

 junij: Poletna muzejska noč

 in  
 oktober: Teden otroka

 december: Ta veseli dan kulture

DRUŽINSKA VODSTVA  
PO PLEČNIKOVI HIŠI

Družine, za vas smo rezervirali termine razigranih 
arhitekturnih vodstev.  
        Vabljene 28. januarja, 25. marca in  
        28. oktobra, ob 16. uri.

Muzej in galerije mesta Ljubljane

18.
17.

8.

7.
3.

8.

SKRIVNOSTI PLEČNIKOVEGA 
VRTA ZA DRUŽINE 

Odkrijte skrivnosti Plečnikovega  
vrta in opravite naloge, ki vam  
bodo pomagale rešiti Sivkovo  
zagato. Obeta se vam  
družinska pustolovščina! 

Mestna galerija Ljubljana
junij10.

KOLO IN KOLIŠČARJI
Oglejte si najstarejše leseno kolo z osjo na svetu in  
se preizkusite v koliščarskih veščinah – streljajte  
z lokom, zvrtajte luknjo v kamen, zakurite ogenj  
ob ognjišču in sestavite koliščarsko kolo. 

Mestni muzej Ljubljana

Cukrarna

Cukrarna
festival BOBRI – brezplačno

Mestni muzej Ljubljana

Galerija Jakopič 
festival BOBRI – brezplačno
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Prijave in 
 informacije: 

www.mgml.si
prijava@mgml.si

01 24 12 506 
(od ponedeljka do petka  

med 8. in 14. uro)

Poišči pet razlik med podobama galerije Cukrarna.

Mestni muzej Ljubljana

Cukrarna

4+ 18 EUR

18 EUR

,Družine
pozor!

2 230
Programi

za otroke, mlade
 in družine
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Hej, slavljenec, pozor! Bi tokrat praznoval 
v arhitektovi hiši, v palači sredi mesta ali 
v starem arheološkem parku? Preizkusi se 
v viteškem turnirju, poteguj se za mesto 
barjanskega poglavarja, ugotovi, zakaj 
ima ubogi gusar smolo, podaj se v lov za 
emonskim zakladom ali pa poišči skriti 
Plečnikov načrt. Zabava zagotovljena!

Skrivnostni vitez  
Mestni muzej Ljubljana

Vragolije z gusarjem Smolco  
Mestni muzej Ljubljana

Lov na emonski zaklad  
Mestni muzej Ljubljana ali  
Arheološki park Emona

Na sledi skritemu načrtu  
Plečnikova hiša

Postani barjanski poglavar  
Mestni muzej Ljubljana

ArhitektUrice 
Mestni muzej Ljubljana

do avgusta 2023 6+ 18 EUR

Z LJUBO IN ANO GREMO V LJUBLJANO
Mestni muzej Ljubljana 

4+ 14 EUR

KAKO JE NASTAJALO NAJLEPŠE 
MESTO NA SVETU?
Mestni muzej Ljubljana 

8+ 14 EUR

ARHITEKTURA JE AVANTURA
Plečnikova hiša in Plečnikova Ljubljana 

6+ 18 EUR

EMONA OD E DO A
Arheološki park Emona 

od aprila do oktobra 4+ 18 EUR

VODNIKI ZA MLADE RADOVEDNEŽE
Galerija Jakopič 

6+ 7 EUR
Bojan Radovič: Replika, Valovanje 
Susan Meiselas: Mediacije 
Slovenske umetnice v obdobju 1850–1950

HRIBARJEVA VILA ZLATICA  
ZA MLADE RADOVEDEŽE
Vila Zlatica

8+ 14 EUR

VIRTUALNO RAZISKOVANJE  
ZGODOVINE LJUBLJANE
(mobilna aplikacija) 
Mestni muzej Ljubljana

10+ 14 EUR

Tiskane knjižice z nalogami za  
samostojno družinsko raziskovanje

3.–7. julij in 21.–25. avgust 
POLETNO POČITNIŠKO  
vARSTVO

8:00–16:00 6+ 140 EUR

Nepozaben počitniški teden, poln razigrane zgodovine 
in razposajene umetnosti, ti bo preteklost naše 
prestolnice prikazal v čisto novi luči. 

varstva
Carska muzejska
počitniška

Pot pod noge,
da opravite
muzejske naloge!

13. maj 
PLEČNIKOV DAN
Mega družinski dan 
za arhitekturoljubce: 
spoznajte mojstra  
Plečnika in njegovo 
Ljubljano skozi različne 
ustvarjalne aktivnosti, 
ki vas bodo popeljale po 
njegovih navdihujočih 
poteh.

16. september 
RIMLJANI V 
LJUBLJANI
Veliki dogodek za družine 
v Arheološkem parku 
Emona vas bo popeljal 
mimo ruševin rimske 
predhodnice Ljubljane. 
Tam boste spoznali 
starodavne prebivalce 
mesta in se preizkusili  
v različnih aktivnostih. 

14:00–18:00 4+

Če te privlačita gledališče in zgodovina, rad nastopaš in 
uživaš v igranju vlog, se tudi ti pridruži ekipi Muzejske 
scene. Opogumi se, muzejski oder te že čaka! 

Kaj
dogaja

na muzejski

Muzejsko-gledališki projekt za mlade!

ob četrtkih od 16:30 do 18:00
8+ 24 EUR/mesec

PLEČNIKOVA LJUBLJANA
oktober 2022/maj 2023
zaključena skupina

DOBA ODKRITIJ  
(od 15. do 19. stoletja)
oktober 2023/maj 2024 
Prijave zbiramo do konca 
septembra 2023.

6.–7. in 9. –10. februar,  
10.– 14. julij 
ZIMSKE/POLETNE POČITNIŠKE  
DELAVNICE ZA OTROKE

9:00–13:00 8+

15 EU R /d a n  
(ob obisku vseh petih dni je cena 60 EUR)

Pridruži se nam na zabavnih in ustvarjalnih štiriurnih 
počitniških aktivnostih, ki bodo popestrile tvoje 
zimske ali poletne prostočasne urice. 

Družinski
avanturi po čisto
hudi kulturi

Izberi muzejsko

rojstni
dan

razigran, nepozaben

120 minut 4+ 140/160 EUR

17.–21. julij
MUZEJSKA SCENA  
NA POČITNICAH

9:00–13:00 8+

15 EU R /d a n  
(ob obisku vseh petih dni je cena 60 EUR)

Koliščarji v operi? Rimljani na vrhu 
Nebotičnika? Vitezi v ferrariju?  
Boste rekli: nemogoče!?  
Domišljija ne pozna meja!  
Pridružite se nam na poletnih 
gledaliških delavnicah  
v muzeju, kjer bomo  
na krilih domišljije  
raziskovali  
različne  
možnosti  
in svetove. 

Juhej,
gremo

za čez noč
v muzej! 

9.–10. december
Noč v muzeju

19:00–11:00 6+

Muzejska noč ima čarobno 
moč! Preizkusite svoj pogum 
in preživite noč 
z muzejskimi duhovi  
v Turjaški palači. 

35 EUR


