8. festival

brezplačni
dogodki
za vse okuse
in starosti!

Junij v
Ljubljani

Kongresni trg
free events for all ages
and different tastes

Congress square

8th

www.junij2016.ljubljana.si

June in Ljubljana
festival
10. — 21. 6. 2016
#LjJunij

Petek, 10.6.

21.00 Crida cabaret

Otvoritev festivala

Crida Company (Francija)

21.15 Meso srca

Mamica, kje si?

lutkovna predstava (2-6 let)

Baletni dan

Lutkovno gledališče FRU-FRU
in Hiša otrok in umetnosti

10.00 Jutro z baletom

17.00

Gledališče Labirint

18.00 ŠILA

Sobota, 18.6.

Pionirski dom–
Center za kulturo mladih

Dan za ples

Hamlet po slovensko

Nedelja, 12.6.

Zavod Rozinteater

Kul dan za otroke in mladino

Avtor, režiser in igralec: Andrej Rozman
Roza, spremljevalni glasbenik: Goran
Završnik.

20.00 S plesom in pesmijo po

slovenskih pokrajinah

Delavnica (2+)
Po predstavi Show strahov bodo otroci
lahko izdelali svojega strahca, s katerim
bodo odganjali slabo voljo.

20.00 Kamni
dramska predstava za mlade (12+)
Lutkovno gledališče Ljubljana

Rose v deželi cirkusa
cirkuška predstava za otroke
Zavod Vitkar - Fourklor
in KD Priden možic

Razbiti junaki
ali Cirkus
ponovne uporabe
performans z lutkami
Gledališče Lalanit- Društvo lutkovnih
ustvarjalcev

Mladinski cirkus
predstavitev mladih cirkuških
ustvarjalcev
Interaktivne cirkuške –
klovnovske delavnice
Zavod Bufeto, Združenje Cirkokrog,
Društvo lutkovnih ustvarjalcev, Zavod
Vitkar

17.00 Somiru
premiera cirkuško glasbene predstave
Avtorica Dana Avguštin,
Zavod Bufeto

lutkovna predstava (3+)
Mini teater

13.00

plesno-glasbena prireditev

20.00 Najboljše od najboljiših

Zavod Federacija

plesno-gledališko-glasbena predstava (3+)

Plese in glasbo slovenskih pokrajin bodo
predstavile ljubljanske folklorne skupine:
AFS France Marolt ŠOU, ŽKUD Tine Rožanc,
ŽKUD Tine Rožanc – veterani, FS Emona,
FS Emona-veterani, FS COF, KUD Židan
parazol.
Predstava bo na Pogačarjevem trgu.

Plesni Teater Ljubljana

Delavnica jazz kompozicije
v paviljonu na Kongresnem trgu (12+)

13.00

Predstavitev 57. Jazz festivala Ljubljana v
paviljonu na Kongresnem trgu

Špas teater
Dobrodelna prireditev bo navduševala
z znanimi nastopajočimi: Denis Avdić,
Ranko Babić, Lado Bizovičar, Klemen
Bunderla, Jernej Čampelj, Katarina Čas,
Jaša Jamnik, Jure Karas, Boris Kobal, Ana
Marija Mitić, Gašper Tič, Jonas Žnidaršič,
igralca muzikala Cvetje v jeseni - Nina
Pušlar in Matjaž Robavs ter nekaj
glasbenih presenečenj.

10.00 Juri Muri v Afriki pleše

folklora

10.00

dobrodelna prireditev za pomoč
slovenskim otrokom

Umetniki se povežejo z mimoidočimi,
odpirajo vprašanja poetike gibanja
in gledanja skozi opazovanja načinov
obnašanja, komunikacije...
Dogodek bo potekal v okolici
Kongresnega trga.

10.30 Mavrica
svetlobna predstava za otroke (4-9 let)

Torek, 21.6.

Koprodukcija: Jaka Šimenc
in Zavod En-Knap

Praznik glasbe
Na prvi dan poletja se tudi letos slovenska
prestolnica priključuje mednarodni
iniciativi ‘Fête de la Musique’. Praznik
glasbe, ki pozdravlja zvok žive godbe in
za en dan utiša zvočnike, bo praznovanje
s številnimi glasbenimi izvajalci postavil
na ljubljanske pločnike, balkone, ozke
uličice, parke, trge in celo javni prevoz.
Naj bo glasba 21. junija dostopna vsem.
Več informacij o prizoriščih in dogajanju
na www.praznikglasbe.si

Delavnica o svetlobi
Predstavi bo sledila kratka delavnica,
na kateri bodo otroci z mojstrom
svetlobe Jako raziskovali zakonitosti
svetlobe, spoznali pa bodo tudi nekaj
svetlobnih trikov.

Dan za jazz

17.00 Gibalnice
plesne delavnice

16.00 GVIDO Jazz!

Zavod En-Knap
Plesne gibalnice otrokom privlačno
približajo večplastnost in ustvarjalnost
plesa in giba, preko katerih otroci
spoznavajo ples kot umetniško zvrst.
Otroci se najprej ogrejejo, z vajami
ozavestijo telo in njegove gibalne
možnosti, se naučijo preprostih gibalnih
kombinacij in zaporedij. Otroci svojo
gibalno ustvarjalnost predstavijo pred
skupino in na skupinskem zaključku.

GVIDO - Glasbena šola
Posebej za to priložnost učenke in
učenci solo petja pripravljajo program s
poudarkom na jazz glasbi, pa tudi soul,
blues, funk in jazz-rock skladbah.

21.00 Koncert Big band RTV

Slovenija s solisti

otvoritveni koncert 28. mednarodnega
cikla Poletje v stari Ljubljani
Imago Sloveniae

Četrtek, 16.6.
21.00 Big Band Orkestra

slovenske vojske
z gostom Vladom
Kreslinom

Predstavitev 57. Jazz festivala Ljubljana
v paviljonu na Kongresnem trgu

17.00 Mladi upi Ljubljane

9.00– Neavtorizirano
14.30 plesna intervencija

Sreda, 15.6.

Režiser: Ivica Šimić, igrata: Jernej Kuntner
in Matevž Müller.

10.00 – Ponedeljek, 13.6.
13.00 Zeleni cirkuški ponedeljek

Kurame

21.30 Špil liga

koncert

21.00 Šekijeva Šunkica ali

10.00 Show strahov

11.00

10.00 Dogodivščine izumitelja

Šolska impro-liga

gledališka predstava

Pionirski dom–
Center za kulturo mladih

Nedelja, 19.6.

17.00 Rock akademija

koncertno-baletni večer, tango&balet

otroški musical (3+)

Plesni teater Ljubljana, Studio XXV, KUD
Baobab, Cankarjev Dom

lutkovna predstava (4+)

finale prve lige dijaških bendov

Odprta vaja pred večerno predstavo
Pet tangov

21.00 Pet tangov

plesno-glasbena predstava

Konstantina

10.00 Opičja uganka ali

Sobota, 11.6.

Ljubitelji plesa bodo pobliže spoznali
baletno umetnost in baletni poklic.

ujetih trenutkov

10.00 Klobuk gospoda

Torek, 14.6.

Balet
SNG Opera in balet Ljubljana

21.15 Momentum - Avenija

Petek, 17.6.

predstava v žanru novega cirkusa

19.00–
20.30

Plesne intervencije po mestu bosta
izvajala izjemna slovenska plesalca
Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek.
19.00-19.15 Mesarski most
19.30-19.45 Prešernov trg
20.00-20.15 Cankarjeva cesta (pri Nami)
20.30 zaključek na Kongresnem trgu.

in dekliškim zborom Škofijske klasične
gimnazije ter mladinskim zborom
OŠ Alojzija Šuštarja
koncert

znanost in kulturo

Unescovo
kreativno mesto
od 2015

Čas za
listanje:
vsak
dan od

17.00 –
20.00

Ljubljana – unescovo
mesto literature
Spremljevalni program
Knjižnica pod krošnjami
Brezplačno branje, listanje
in uživanje

9.00– Torek, 14.6.
12.00 in petek, 17.6.
Pesniški tricikel v paviljonu
na Kongresnem trgu
Mestna knjižnica Ljubljana
Vsak otrok reši na listku napisano uganko,
ki je vstopnica za vožnjo s triciklom
Mestne knjižnice Ljubljana po parku
Zvezda. V času, ko potekajo vožnje
(največ 4 otroci na vožnjo), čakajoči otroci
v paviljonu poslušajo izbrano
poezijo za najmlajše.

