Dogodki - November 2017
Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, 17.6.2017 - 28.2.2018, ob 19:00 uri
Čez morje na nepoznani Daljni vzhod
Razstava je v sklopu Poletne muzejske noči.

Minoritska cerkev S. Frančiška v Piranu, 4.10.2017 - 4.10.2018
Carpacciovo leto v Piranu
Letos obeležujemo 500 let: Carpacciovo leto.

Pretekli dogodek
Apollonijeva palača, Piran, 6.10. - 1.11.2017
Ljubljana, drugačen pogled
Razstava.

Piran, 26.10. - 31.12.2017
Odkrivanje legend Pirana z brezplačno aplikacijo Nexto
Aplikacija Legende Pirana obiskovalce postavi v vlogo aktivnih raziskovalcev Pirana,
ki na različnih lokacijah odkrivajo znamenitosti, spoznavajo zgodovinske like, rešujejo
uganke in se s pomočjo obogatene resničnosti zazrejo v preteklost.

Športna dvorana Lucija, 30.10.2017, 2.11. - 3.11.2017, od 10:00 do 13:00 ure
Jesenske počitnice 2017: Hura, prosti čas
Brezplačen in koordiniran športni program za otroke od 6 do 15 let.

Akvarij Piran, 3.11.2017, ob 10:00
Podvodne uganke
Otroci, kako dobro poznate morski svet, živali v njem, njihove lastnosti in navade? Bi
radi preizkusili svoje znanje in morda izvedeli kakšno novo zanimivost?

Gledališče Tartini Piran, 3.11. - 4.11.2017, ob 13:00 do 20:00 ure
Swank intensive workshop
Izobraževalne delavnice plesa.

Avditorij Portorož, 10.11.2017, ob 19:30
Đurologija in Branko Đurić
Đurologija je zadnja avtorska uspešnica Branka Đurića – Đura. V tem 90-minutnem
(anti)stand up šovu, kot ga označuje, svojstveno predstavlja, kaj ga v življenju zabava
in kaj moti.

Šotor v Sečovljah, 11.11. - 12.11.2017, od 16:00 ure dalje
Martinovanje v Sečovljah
Prvo martinovanje v Sečovljah, v sodelovanju z Vinakoper in domačimi vinarji.
Vabljeni!

Avditorij Portorož, 11.11.2017, ob 19:30
Staromodna komedija
Očarljiva komedija o ljubezni v zrelih letih.

Mediadom Pyrhani, 13.11. - 15.11.2017, ob 20:00 uri
Unplugged at Mediadom
Sklop akustičnih koncertov obalnih glasbenikov.

Parkirišče pred Krkinim centrom Talaso Strunjan v Strunjanu, 17.11. - 19.11.2017, od
10:00 ure dalje
Praznik kakijev
Okusite slastne sadeže, ki so razstavljeni in ponujeni v nakup sveži ali predelani v
kulinarične dobrote.

Gledališče Tartini Piran, 18.11.2017, ob 10:00 uri
Piranski dnevi arhitekture in razstava Piranesi
Strokovno srečanje in razstava Piranesi.

Avditorij Portorož, 18.11.2017, ob 10:30
O petelinu in pavu
Gledališka predstava za otroke.

Avditorij Portorož, 20.11.2017, ob 16:00 uri
Novosti na področju poročanja o turizmu
Predstavljene bodo novosti na področju podatkov o gostih, prenočitvah in turistični
taksi preko spletne aplikacije/spletnega servisa eTurizem.

Gledališče Tartini Piran, 23.11.2017, ob 12:00 uri
Prireditev ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

Izobraževalna prireditev.

Avditorij Portorož, 23.11. - 25.11.2017, ob 15:00
Jesenska Letna šola televizijskega in spletnega komuniciranja
Delavnice in praktično delo s snemalci, voditelji in uredniki.

Gledališče Tartini Piran, 25.11.2017, ob 19:00
Koncert: "Pozdrav jeseni"
Vokalno instrumentalna prireditev.

