TOP PRIREDITVE – NOVEMBER 2017

1.
PODVODNE UGANKE
Kdaj: 3.11.2017, ob 10:00
Kje;. Akvarij Piran
Kaj: Otroci, kako dobro poznate morski svet, živali v njem, njihove lastnosti in navade? Bi radi
preizkusili svoje znanje in morda izvedeli kakšno novo zanimivost?
Najmlajše bodo pa pričakale ošiljene barvice in simpatične pobarvanke naših najljubših morskih živali.

Organizator: Akvarij Piran
Vstopina: Vstopnina za udeležence Podvodnih ugank: 2 €.

2.
SWANK INTENSIVE WORKSHOP
Kdaj: 3.11. - 4.11.2017, ob 13:00 do 20:00 ure
Kje;. Gledališče Tartini Piran
Kaj: Izobraževalne delavnice plesa.
Koreografi: Devin Solomon, Robia Milliner, Keron Proverbs
Organizator: Plesni klub Swank in Občina Piran.

Vstopina:
6 classes – 2 dni – 100€
3 classes – 1 dan – 70€
2 classes – 50€
1 class – 25€
Dodatne info: 040 950 898, info@swank.si, www.swank.si

3.
ĐUROLOGIJA IN BRANKO ĐURIĆ
Kdaj:10.11.2017, ob 19.30
Kje;. Avditorij Portorož
Kaj: 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.
Pomembni opozorili: predstava bo v Đurovi »materinščini«; primerna je za starejše od 16. leta.
Producent: Tomislav Kašljević.
Nastopa: Branko Đurić - Đuro.
Organizator: www.avditorij.si
Vstopina: 24 €, 22 € za študente in upokojence.

4.
MARTINOVANJE V SEČOVLJAH
Kdaj: 11.11. - 12.11.2017, od 16:00 ure dalje
Kje;. Šotor v Sečovljah
Kaj: Želja o večjem druženju nas je popeljala do organizacije prvega martinovanja v Sečovljah.
Program:
Sobota 11.11.2017, šotor
- pohod po sledeh Martina (start ob 16:00, predviden prihod na prizorišče ob 18:30)
- natečaj "Z ZRNOM SOLI IN SLADKORJA"
- nastop HKD ISTRA PIRAN
- ples z ansamblom TRAMONTANA
- za jedačo in pijačo bo poskrbljeno
Nedelja 12.11.2017
- po sv. maši cca. po 11:30 uri se dobimo v prostorih Krajevne skupnosti Sečovlje, kjer bomo ob dobri
kapljici, feti pršuta, sladici in ob zvokih harmonike nazdravili Sv. Martinu!

Organizator: Krajevna skupnost Sečovlje, 05 672 06 50
V sodelovanju z VINAKOPER d.o.o ter domačimi vinarji.
Vstopina: Vstopnine ni!

5.
STAROMODNA KOMEDIJA
Kdaj: 11.11.2017, ob 19:30
Kje;. Avditorij Portorož
Kaj: Staromodna komedija, ki jo je leta 1975 spisal dramatik in vodja Moskovskega dramskega studia
Aleksej Nikolajevič Arbuzov (1908–1986), je očarljiva zgodba o ljubezni v zrelih letih.
Odštekana in simpatično svojeglava gospa Lidija Vasiljevna je poklicana h glavnemu zdravniku
sanatorija, ker kali red in mir, odkar je prišla. Njeno šestdnevno bivanje je sprožilo val pritožb in doktor
Rodion Nikolajevič v vsej svoji karieri še ni imel tako "nenavadne bolnice". Lidija namreč že pred
sončnim vzhodom svoje sosede zbuja z glasnim recitiranjem in s petjem, ponoči jim ne da spati, ker skozi
okno pleza na vrt, da bi se, kot sama pravi, naužila mesečine, da bi tavala do morja in bila sama z naravo.
Zdravnika Rodiona Nikolajeviča "zmešano bitje" s spremenljivim značajem nervira, razburja, a hkrati se
mu, na nek prismuknjen in medicinsko nepojasnjen način, zdi z vsakim novim srečanjem bolj zanimiva in
privlačna. Srečanja dveh "osamelcev" vodijo skozi prisrčne nesporazume, burne prepire in soočenja z
"nepremostljivimi" razlikami, a hkrati zid, s katerim sta pred svetom zavarovala svojo ranljivost, po
malem popušča. V triintridesetih dneh se je poletna vročica naselila tudi pod njuno trdo kožo in napoved
pravi, da se obeta zanimiva in topla jesen. "Živeti dolgo je coprnija. Živeti zanimivo – to je naloga."
Staromodna komedija v režiji obetavne mlade režiserke Ajde Valcl in v interpretaciji dveh mariborskih
igralcev zrele generacije, Milade Kalezić in Bojana Maroševiča, bo poslastica za vse ljubitelje romantične
gledališke komedije.
Režija: Ajda Valcl
Zasedba: Milada Kalezić, Bojan Maroševič
Trajanje: 75 minut, brez odmora

Organizator: SNG Drama Maribor
Vstopina: 16 €, 14 € za študente in upokojence.

6.
UNPLUGGED AT MEDIADOM
Kdaj: 13.11. - 15.11.2017, ob 20:00 uri
Kje;. Mediadom Pyrhani
Kaj: Koncerti v Piranu.
Program:
Ponedeljek, 13.11.2017 ob 20.00 v Mediadom Pyrhani - koncert skupine TOXINE

Torek, 14.11.2017 ob 20.00 v Mediadom Pyrhani - koncert skupine VALTER BRANI SARAJEVO
Sreda, 15.11.2017 ob 20.00 v Mediadom Pyrhani - koncert skupine NOAIR

Organizator: Mediadom Pyrhani
S podporo: ZKD Piran (UAC Pirano), Občina Piran, JSKD Piran, Zavod Muzikobala
Vstopina: Vstop prost. Obvezna rezervacija vstopnic na: info@mediadom.si, 030/703-110 (v času
uradnih ur)

7.
PRAZNIK KAKIJEV
Kdaj: 17.11. - 19.11.2017, od 10:00 ure dalje
Kje;. Parkirišče pred Krkinim centrom Talaso Strunjan v Strunjanu
Kaj: Praznik kakijev v Strunjanu je tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto v novembru organizira
turistično društvo Solinar iz Strunjana. Slastni sadeži so razstavljeni in ponujeni v nakup sveži ali
predelani v kulinarične dobrote. Strokovnjaki pripravijo predavanja, umetniki razstavljajo svoja dela in
poskrbijo za bogat razvedrilni in kulturni program, gostinci pa za pestro ponudbo primorskih jedi pod
šotorom. Ne zamudite tekmovanja za največji strunjanski kaki, odličen glasbeni program in nepogrešljiv
kakijev sladoled.
Organizator: Turistično društvo Solinar Strunjan v sodelovanju z Gostilno Karjola Marezige.
Dodatne info: Kontaktna oseba: Gianfranco Giassi, predsednik
Telefon: 031 648 493
E-mail: td.solinar@gmail.com
Vstopina: Vstop prost!

.

8.

PIRANSKI DNEVI ARHITEKTURE IN RAZSTAVA PIRANESI
Kdaj: 18.11.2017, ob 10:00 uri
Kje;. Gledališče Tartini Piran
Kaj: Piranski dnevi arhitekture (PDA) so mednarodna arhitekturna konferenca z eno najdaljših
tradicij na svetu – letos bodo 35. po vrsti. Odvijajo se od leta 1983, vsako leto konec novembra v
očarljivem Gledališču Tartini v srednjeveškem Piranu. Pobudnik in dolgoletni predsednik
organizacijskega odbora konference je bil arhitekt prof. Vojteh Ravnikar (1943–2010). Od leta 2008 jo
vodi in organizira generacija mlajših arhitektov.
Namen konference je ovrednotiti tekoče arhitekturne trende in predstaviti najbolj inovativne ideje
arhitekturne in prostorske produkcije, ki na sodoben način spoštujejo lokalni kontekst in podpirajo

kulturno raznolikost. PDA konferenco vsako leto spremlja tudi vrsta arhitekturnih razstav. Med njimi je
najpomembnejša mednarodna razstava za prestižno nagrado Piranesi.

Organizator: Zavod Dessa arhitekturni center in Obalne galerije Piran
Dodatne info: 041 798 944, maja.ivanic@t-2.net, www.pida.si.
Vstopina: Vstop prost!

9.
O PETELINU IN PAVU
Kdaj: 18.11.2017, ob 10:30
Kje;. Avditorij Portorož
Kaj: Pesmi in zgodbe za otroke in mladino Bine Štampe Žmavc odlikujejo bogat pesniški jezik,
neizmerna domišljija, fantastika in izrazita ritmičnost. Z vsemi temi atributi se ponaša tudi gledališka igra
O petelinu in pavu. V njej avtorica skozi zgodbo o prepiru med petelinom in pavom o tem, kdo od njiju je
lepši, močnejši in pametnejši uvaja številne šaljive prispodobe, rime, pesmi in komično skladnjo, ki gre
zelo v uho in ob ponavljajočih zgodbah pripelje do spoznanja, da sonce sije na vsa živa bitja enako in da
ne eden ne drugi nista nič več in nič manj kot le petelin in pav. S tem gledalce na zabaven in nevsiljivo
poučen način nagovarja proti razslojevanju, ločevanju ter stigmatizaciji drugačnih. Ali kot prepirljivca na
koncu složno zapojeta.
Avtorica: Bina Štampe Žmavc
Režija: Žiga Sedmak
Igrajo: Bojan Vister, Tatjana Rebolj, Dragan Remškar, Meta Černe, Mileva Sovdat, Peter
Teichmeister
Predstava je primerna za otroke od 3 do 12 leta. Trajanje: 45 minut.

Organizator: Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Dodatne info: www.avditorij.si
Vstopina: 5 Eur

10.
PRIREDITEV OB MEDNARODNEM DNEVU BOJA PROTI NASILJU
NAD ŽENSKAMI
Kdaj: 23.11.2017, ob 12:00 uri
Kje;. Gledališče Tartini Piran

Kaj: Javni dogodek ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami (25.11.) je namenjen
ozaveščanju javnosti o preprečevanju nasilja in ustreznem ravnanju v primerih nasilja nad
ženskami ter promociji nenasilja.
Dijaki Gimnazije Piran bodo skupaj z mentorico predstavili delo, ki ga bodo ustvarili na delavnicah
interaktivnega gledališča. V končni javni predstavitvi bodo dijaki-igralci ponudili tudi prostor vsem
navzočim,
tako
v
konkretnih
intervencijah,
kot
tudi
v
končni
debati.
Organizator: CSD Piran, Enota Krizni center za žrtve nasilja in Društvo za nenasilno komunikacijo,
enota Koper, CSD Koper, enota Krizni center za otroke in mladostnike, CSD Sežana, Program Regijska
Varna hiša Kras, CSD Koper (Regijska koordinatorica za preprečevanje nasilja).

Dodatne info: www.avditroij.si
Vstopina: Vstopnine ni!

11.
JESENSKA LETNA ŠOLA TELEVIZIJSKEGA IN SPLETNEGA
KOMUNICIRANJA
Kdaj: 23.11. - 25.11.2017, ob 15:00
Kje;. Avditorij Portorož
Kaj: Šola je namenjena vsakomur, ki si želi pridobiti znanje o medijih v Sloveniji ter izdelavi video
posnetkov, primernih za objavo na spletnih straneh in družbenih omrežjih.
Predvsem se bomo ukvarjali s produkcijo video vsebin. Naučili se bomo producirati kratke posnetke,
primerne za objavo na televiziji, spletu ali družabnih omrežjih. Večina letne šole bo potekala v obliki
delavnic in praktičnega dela. Delali bomo skupaj z najboljšimi slovenskimi snemalci, voditelji in uredniki.
Zadnji dan bosta skupaj z udeleženci šole narejene video prispevke pregledala Miša Molk in Leon
Magdalenc. Letna šola ni namenjena predavanjem ampak predvsem individualnemu delu s predavatelji
in mentorji. Cilj letne šole je pridobiti znanje o izdelavi video prispevkov, pripravljenih za objavo
na televiziji, spletu ali družbenih medijih.
Sodelujejo: Manica Janežič Ambrožič, Leon Magdalenc, Miša Molk, Jaka Repanšek, Tomaž
Perovič.

Organizator: Tomaž Perovič, Perovič in hči, d.o.o. i: tomaz@tvsola.com
Vstopina: Spletna stran in prijave: www.tvsola.com.

12.
KONCERT POZDRAV JESENI
Kdaj: 25.11.2017, ob 19:00
Kje;. Gledališče Tartini Piran
Kaj: Nastopili bodo Portoroški zbor in Gruppo Incontro iz Trsta.
Organizator: Društvo Portoroški zbor.
Vstopina: Vstop prost!

RAZSTAVE, SEJMI,...
ČEZ MORJE NA NEPOZNANI DALJNI VZHOD
Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, 17.6.2017 - 28.2.2018
Razstava je v sklopu Poletne muzejske noči.
CARPACCIOVO LETO V PIRANU
Minoritska cerkev S. Frančiška v Piranu, 4.10.2017 - 4.10.2018
Carpacciovo leto v Piranu se je začelo 4. 10. 2017 s slovesnostjo v minoritski cerkvi, kot poklon 500letnici nastanka slike beneškega mojstra Vittorea Carpaccia Marija z vsemi svetniki, ki jo hranijo prav v
tej piranski cerkvi.
Pokrovitelja: Občina Piran, Minoritski samostan Piran

POSVET…
NOVOSTI NA PODROČJU POROČANJA O TURIZMU
Avditorij Portorož, 20.11.2017, ob 16:00 uri
Predstavljene bodo novosti na področju podatkov o gostih, prenočitvah in turistični taksi preko spletne
aplikacije/spletnega servisa eTurizem.
Sodelujoči:
-predstavnik AJPESA,
- mag. Sanja Potušek, višja policijska inšpektorica, Služba generalnega direktorja policije
Generalne policijske uprave,
- mag. Apolonija Oblak Flander in Marko Vovko, SURS,
- predstavniki Občine Piran, MO Koper, Občine Izola in Občine Ankaran.
Udeležba je brezplačna, prijave in informacije: 05/674 82 60, jana@portoroz.si
Organizator: Občina Piran.

JESENSKE POČITNICE 2017
HURA, PROSTI ČAS
Športna dvorana Lucija, 30.10.2017, 2.11. - 3.11.2017, od 10:00 do 13:00 ure
Ukvarjanje s športom v pouka prostih dnevih: košarka, nogomet, odbojka, rokomet, namizni tenis,
badminton, atletika, gimnastika. Vpis poteka ob prvem obisku. Udeležba na lastno odgovornost.
Informacije: 05 671 03 92, www.simcpiran.si
ODKRIVANJE LEGEND PIRANA Z BREZPLAČNO APLIKACIJO NEXTO
Piran, 26.10. - 31.12.2017
Legende Pirana lahko obiskovalci odslej odkrivajo s pomočjo brezplačne mobilne aplikacije Nexto. Ta
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. Na voljo je šest izzivov oz. nalog: Vražji Tartini, Zlobni jeziki, Piranski ščit, Ogenj in
voda, Vrata skozi zgodovino in Srce Pirana.
Obiskovalci med poučnim sprehodom po mestu s pomočjo obogatene resničnosti ob Tartinijevem
spomeniku zagledajo vražjega trilčka in poslušajo zvoke znamenite sonate, spoznajo zgodbo kamnite
plošče z napisom "lasa pur dir" in Benečanke ter jo znova pobarvajo v rdečo. Spoznajo tudi zgodbo o sv.
Juriju, ki je rešil mesto pred neurjem, kdaj je bil zgrajen piranski svetilnik, po komu so dobila ime
Dolfinova vrata in kaj je bil razlog za zasutje mandrača.
Z uspešnim reševanjem izzivov obiskovalci odklepajo virtualne spominke, 3d artefakte, ki jih lahko tudi
doma občudujejo v obogateni resničnosti. Če rešijo vse izzive, jih v Turistično-informacijski pisarni v
Piranu čaka majhna pozornost. Aplikacija je na voljo v štirih jezikovnih različicah.

PODROBEN KOLEDAR VSEH PRIREDITEV SI LAHKO OGLEDATE NA
WWW.PORTOROZ.SI
IN SI GA IZVOZITE V PDF!

