
Rado Simoniti - ... besede: 0
Svetovni dan ... petja: 2
Kulturni vodiči: 0

Pa ta viža ni preč: 0
Borderliner: 0
Tekmovanje ... Savi: 0
Zborovsko ... Evrope: 0
Slovensko ... pesem: 0
Srečanje ... brega: 0
Vizije, ... skupin: 0
Tekmovanje ... stopnji: 0
Ringaraja: 0
Klovnbuf: 0
Kiparska delavnica Les: 0
Mladinska ... Piran: 0
Mednarodni ... Beltinci: 0
Državno srečanje ... pelji: 0
Likovna delavnica ... Paki: 0
Mentorjev feferon 2013: 0
Prevajalnica JSKD: 0
Mednarodna ... pedagogike: 0
Tekst v podobi: 0
Balada o strugarju: 0
Sklepno ... avtoric: 0
Dan kulturnih ... kulture: 0
Slovenski zborovski arhiv: 0
Zmes za ples, ... plesu: 0
Ljubiteljska ... kriza: 0
Maraton v Španskih borcih: 0
Musica creativa: 0
Mentor, ... mentorje: 0
Parafraze: 0
Kult3000: 1
Bojan ... tirnice: 0
KULT3000 Monošter: 0
Teden ljubiteljske kulture: 0
Delavnica, polna nereda: 0

Število objav: 6
Internet: 1
Radio: 2
Tisk: 3
Spremljane teme:
Srečanje big bandov: 0
Javni sklad ... dejavnosti: 4
Kulturna šola: 0
Linhartovo srečanje: 0
Festival MareziJazz: 0
Tabor ... Stični: 0
Opus 1: 0
Pika miga: 0
Mednarodno ... Maribor: 0
Adamičeva pomlad: 0
Priznanja JSKD: 0
Pevci nam ... godejo: 0
Živa, festival ... mladih: 0
Potujoča muzika: 0
Festival neodvisnega filma: 0
Filmski ... laboratorij: 0
Festival mlade ... Urška: 0
Rastoča knjiga: 0
Srečanje ... ustvarjalcev: 0
LOAC: 0
Žive besede - festival: 0

Zbirka medijskih objav
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI,
za obdobje 12. 12. 2015
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Seznam objav v zbirki:

Tisk Naslov Obvestila

Zaporedna št.
1

Medij; Doseg Primorske novice; 50.000 Stran: 30 Površina: 150 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 12. 12. 2015

Stran v zbirki:
4

Avtor Unknown

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...namenjena za akcijo Podari pot 2015, kjer v okviru šolskega sklada zbirajo namenska sredstva za pomoč otrokom iz 
socialno šibkih družin. OBMOČNA IZPOSTAVA  ILIRSKA BISTRICA obvešča, da je možen dvig vstopnic za JSKD
Novoletni koncert na Reki, in sicer: v ponedeljek, 14. decembra od 8. do 11. ure ter od 12.30 do... 

Tisk Naslov Drsališča še ni: tehnični razlogi ali nesoglasja akterjev?

Zaporedna št.
2

Medij; Doseg Štajerski tednik; 38.000 Stran: 3 Površina: 451 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 11. 12. 2015

Stran v zbirki:
6

Avtor Dženana Kmetec

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
...številni, tako zavodi, društva kot javna podjetja in organizacije. Organizatorji in soorganizatorji prireditev so: Mestna 
občina Ptuj, Javne službe Ptuj, , Območna enota Ptuj, Društvo prijateljev mladine Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ptuj, Turistično društvo Ptuj, ZRS Bistra Ptuj - RD, Vrtec Ptuj, ptujske osnovne šole, Glasbena šola Karola... 

Tisk Naslov Zlata z odliko: komorni zbor Kor in komorni zbor Glasis

Zaporedna št.
3

Medij; Doseg Štajerski tednik; 38.000 Stran: 17 Površina: 264 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 11. 12. 2015

Stran v zbirki:
7

Avtor M. G.

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Povzetek
Podravie, Ptuj • Tekmovanje odraslih pevskih zasedb 2015 Zlata z odliko: komorni zbor Kor in komorni zbor Glasiš V 
dvorani Gimnazije Ptuj je 21. novembra potekalo regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb 2015 Štajerske in 
Prekmurja. Nastopile so male pevske skupine do 11 pevcev ter ženski, moški 

Radio Naslov Svetovni dan zborovskega petja

Zaporedna št.
4

Medij; Doseg Radio Maribor; 35.000 11:23 Trajanje: 4 min

Rubrika, Datum Štajerske miniature; 11. 12. 2015

Stran v zbirki:
8

Avtor Šmajgert Urša Čop

Teme Javni sklad RS za kulturne dejavnosti , Svetovni dan zborovskega petja

Povzetek

...dne zborovskega petja, ki bo v nedeljo, se bo jutri ob 19.00 v dvorani Union v Mariboru pridružila območna izpostava 
. Vodja Matija Varl. MATIJA VARL: Do konca letošnjega leta obeležimo še Javnega sklada za kulturne dejavnosti

, ki bo v soboto 12.decembra. letos ga posvečamo mladinskim zborom in popularizaciji svetovni dan zborovskega petja
mladinskega zborovstva, ki najbolj... 

Radio Naslov Zimske urice

Zaporedna št.
5

Medij; Doseg Radio Maribor; 35.000 17:11 Trajanje: 2 min

Rubrika, Datum Dnevnik; 11. 12. 2015

Stran v zbirki:
9

Avtor Šmajgert Urša Čop

Teme Svetovni dan zborovskega petja

Povzetek
RADIO MARIBOR, 11.12.2015, DNEVNIK, 17:11 MIRAN ORNIK (voditelj): Carmina Slovenica vsako leto decembra 
nastopi na tradicionalnem koncertu z naslovom Zimske urice. Letošnji se bo začel čez dobri dve uri v dvorani Union v 
Mariboru. Dogodek napoveduje Urška Čop Šmajgert. URŠKA ČOP ŠMAJGERT 
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Internet Naslov Tedenska napoved - kultura od 14. do 20. 12.

Zaporedna št.
6

Medij; Doseg STA.si; 24.885

Rubrika, Datum Napoved dogodkov; 11. 12. 2015

Stran v zbirki:
11

Avtor STA

Teme Kult3000

Povzetek
...- Dogodek Uspešno ... ustvarjalno 2015 s predstavitvijo uspehov na razpisih Ustvarjalne Evrope v letu 2015; ob 12. 
uri, Kulturno-informacijski center , Metelkova ulica 2. LJUBLJANA - Strokovni posvet o načinih pridobivanja, Kult3000
hranjenja in prikazovanja filmskih gradiv v digitalni obliki v Sloveniji;... 



OBVESTILA
MEDOBČINSKO DRUŠTVO
PRIJATELJEV MLADINE
SEŽANA organizira v ne-
deljo, 13. decembra brez-
plačne ustvarjalne delavni-
ce za otroke od 6. leta dalje
od 14. do 18. ure v kotičku
Krajevnega doma Komen.
Izdelovanje prazničnih čes-
titk in decembrskih okras-
kov.
AVKCIJSKA HIŠA LUDENS
organizira na spletni strani
www.ludens.si dobrodelno
avkcijo likovnih del za" OŠ
Simona Gregorčiča Koba-
rid. Avkcja poteka do 31.
decembra. Zbrana sredstva
bodo namenjena za akcijo
Podari pot 2015, kjer v ok-
viru šolskega sklada zbirajo
namenska sredstva za po-
moč otrokom iz socialno
šibkih družin.
OBMOČNA IZPOSTAVA
JSKD ILIRSKA BISTRICA
obvešča, da je možen dvig
vstopnic za Novoletni kon-
cert na Reki, in sicer: v po-
nedeljek, 14. decembra od
8. do 11. ure ter od 12.30 do
14.30, v torek, 15. decembra

od 8. do 11. ure ter od 12.30
do 14.30, v sredo, 16. de-
cembra od 8. do 10. ure, v
sredo, 23. decembra od 8.
do 11. ure in od 12.30 do
14.30, v četrtek, 24. decem-

bra od 8. do 11. ure in od
12.30 do 14.30. Informacije
na 031/348-905.
ŠPORTNI IN MLADINSKI
CENTER PIRAN organizira
brezplačne športne delavni-

ce za učence in učenke 1.
triade.
Delavnice v Športni dvorani
Lucija po urniku:
15.30-16.30 ob sredah - 1.

razredi, 15.30-16.30 ob četr-
tkih - 2. razredi, 15.30-16.30
ob ponedeljkih - 3. razredi.
Delavnice bodo potekale do
konca šolskega leta. Infor-
macije na 05/6710-392 ali
na www.simcpiran.si.
ŠPORTNI IN MLADINSKI
CENTER PIRAN organizira
brezplačni športni program
za najmlajše po programu:
16.15-17.15 ob četrtkih Gi-

balne urice za najmlajše od
2. do 3. leta v telovadnici
Vrtca Morje Lucija. Obvezno
spremstvo staršev.
17.30-18.30 ob četrtkih Gi-

balne urice za najmlajše od
3. do 6. leta v Trim kabinetu
Fazan Lucija. 17.00-18.00 ob
petkih Plavanje za predšol-
ske otroke od 4. do 6. leta v
bazenu na Bernardinu. Pro-
grami trajajo do konca maja.
Informacije na 05/6710-392
ali na: www.simcpiran.si.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VIPAVA organizira za svoje
člane novoletno srečanje, ki
bo v soboto, 19. decembra
ob 18. uri v Kulturnem Do-
mu v Vipavi.
Prihod novega leta boste
nazdravili v družbi prija-
teljev, dobrotah kulinarike,
glasbi in igrah. Prijave spre-
jemajo na sedežu društva
vsak torek in sredo med 9. in
11. uro do 17. decembra.
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Ptuj • Kdaj bo odprto drsališče

Drsališča še ni: tehnični razlogi ali nesoglasja akterjev?
Da so bile letos stvari okrog postavitve drsališča na Ptuju negotove, so nam potrdili tudi na Javnih službah Ptuj. Se nekaj dni nazaj se bojda ni vedelo, kje oz. ce
sploh bo to postavljeno. Na občini sicer pravijo, da dvoma nI bilo in da so že zdavnaj vedeli, da drsališče bo, na Javnih službah pa, da so jih o tem obvestili šele pred
nekaj dnevi. Je torej šlo za komunikacijski šum, slabo organizacijo ali za kaj tretjega?

Ker so se v zadnjih tednih po-
javljali različni predlogi, kje naj
bi letos decembrski dogodki na
Ptuju potekali in kje naj bo po-
stavljeno drsališče, so se stvari
očitno tako zapletle, da so ne-
kateri akterji stvari v celoti pre-
pustili odgovornim na ptujski
občini, ki imajo zadnjo besedo.

Kol je pojasnil Alen Hodnik,
direktor Javnih služb Ptuj, so
vsako leto v njihovem podjetju
(ki je v 100-odstotni lasti ptuj-
ske občine) sodelovali pri or-
ganizaciji in izvedbi dogodkov.
„Letos pa je organizacijo pre-
vzela Mestna občina Ptuj, mi so-
delujemo le s svojo opremo in
pomagamo pri urejanju infra-
strukture. Programski del letos
ni v naši domeni. Res pa je, da
smo zelo dolgo čakali na navo-
dila in konkretne odgovore, kaj
in kje se bodo dogodki sploh
odvijali, kar je tudi razlog, da dr-
sališče ni bilo prej postavljeno,"
je pojasnil Hodnik.

Ker je v torek dejal, da se dr-
salke šele brusijo in da čakajo
na nekatere tehnične dele, ki
so nujno potrebni za postavitev
drsališča, smo ga vprašali, zakaj
so sploh čakali na december,
da začnejo urejati te zadeve oz.
zakaj za to niso poskrbeli prej.
,,Problem je v tem, da sami ni-
smo vedeli, ali drsališče sploh
bo in smo čakali navodila ob-
čine. Zakaj bi drsališče posta-
vljali in si povzročili stroške, če
pa so bile stvari nedorečene,"

zakasnitev pn postavitvi drsali-
šča opravičuje direktor Javnih
služb Ptuj.

Za razliko od Hodnika pa na
občini trdijo, da je bilo ves čas
jasno, da drsališče bo. Zapisali
so: »Dogovor za drsališče je bil
ves čas v teku z Javnimi služba-
mi Ptuj, ki so bile obveščene, da
se v-okviru Ptujske pravljice po-
stavi drsališče."

Komunikacijski šum ali kaj
drugega, dobra novica je, da dr-
sališče bo postavljeno, delovati
naj bi začelo ta teden, čeprav
je župan Miran Senčar njegovo
odprtje napovedal že za minuli
teden.

Ne bo pa to pokrito, kot je

bilo lani. Hodnik pojasnjuje, da
so imeli velike težave s težkim
snegom, kar naj bi bil razlog, da
letos strehe ne bo.

.Dogodki v sklopu Ptujske
pravljice se letos selijo s tržnice
na Mestni trg, zato je bila ideja,
da drsališče postavimo v nepo-
sredni bližini. Razmišljalo se je
tudi o Lackovi ulici. A ker bi s
tem zaprli promet, je prevladala
odločitev, da bo to ponovno na
tržnici," še dodaja Hodnik. Sicer
pa so Javne službe letos mestne
ulice in trge okrasile s 85.856
lučkami. Te bodo prižgane od 1.
decembra letos do šestega janu-
arja naslednje leto.

Kar se tiče samega programa,

pa ga bodo soustvarjali številni,
tako zavodi, društva kot javna
podjetja in organizacije. Orga-
nizatorji in soorganizatorji pri-
reditev so: Mestna občina Ptuj,
Javne službe Ptuj, Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Ob-
močna enota Ptuj, Društvo pri-
jateljev mladine Ptuj, Turistično
društvo Ptuj, ZRS Bistra Ptuj -
RD, Vrtec Ptuj, ptujske osnovne
šole, Glasbena šola Karola Pa-
horja Ptuj, kulturno-umetniška
društva ter drugi javni zavodi in
organizacije.
Dzenana Kmetec

»ji r],. *» A. jBsji-HA v?fr fl___J2__U9___, __^^^_________________________^^^V*fl______fi_BIH____-ffi_%^E_?^p^ ■™MBSJJi-___-_-_-_3WE ___"j_g

""' *> _o__ A__f^^________K_____\\rf_o _ joA__W _______*^_________________^___h___- i<i niCJtiift ___^B ______s_m______e_^ ,^i_'*** "■
*r_Sj W^__^KiHi|ifflrB___iMMi|M % SbjtshL m___\_\_____W&^___^^ T?" "

V _______< ___________ _MH-__r ■__ _3^^^lH^^^^^^^^IHE^H^^^H^^I^^B_I^^^^^Ki^K m_\A_W^^ iJAAAAsfi v_f^

Kdaj bodo lahko letos Ptujčanl in okoličani končno „zadrsali"?
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Podravie, Ptuj • Tekmovanje odraslih pevskih zasedb 2015

Zlata z odliko: komorni zbor Kor
in komorni zbor Glasiš
V dvorani Gimnazije Ptuj je 21. novembra potekalo regijsko tekmovanje odraslih pev-
skih zasedb 2015 Štajerske in Prekmurja. Nastopile so male pevske skupine do 11 pev-
cev ter ženski, moški in mešani zbori z najmanj 12 pevci.

Njihove nastope je ocenjevala
tričlanska komisija, v kateri so
bili Tadeja Vulc, Danica Pirečnik
in Ambrož Čopi. V absolutnem
vrstnem redu sta zlato priznanje
z odliko prejela komorni zbor
Kor iz Markovcev pod vodstvom
zborovodje Daniela Tementa in
komorni zbor Glasiš, prav tako iz
Markovcev, ki ga vodi zborovodja
Ernest Kokot. Zlato priznanje je
prejela vokalna skupina Vivere iz
Slovenske Bistrice, ki jo vodi Nad-
ja Stegne. Srebrni so bili vokalna
skupina Beletinke iz Beltincev, ki
jo vodi Tjaša Šimonka, moški vo-
kalni kvintet Aeternum iz Čren-
šovcev pod vodstvom Andreja Ti-
bauta, ženski pevski zbor Okarina
iz Ormoža zborovodkinje Zlatke
Puklavec Banjanin, Komorni mo-

ški zbor Ptuj zborovodkinje Nine
Lorber, Mešani pevski zbor Štefa-
na Kovača iz Murske Sobote pod
vodstvom zborovodja Tomija Bu-
šinoskega in mešani pevski zbor
Drouz iz Radomelj zborovodkinje
Uršule Jašovec; bronasta pa sta
bila ženska vokalna skupina Jua
iz Središča ob Dravi, ki jo vodi
Lucija Pocrnja, in mešani pevski
zbor Sveti Miklavž iz Majšperka
pod vodstvom zborovodkinje Lu-
cije Cep.

Po oceni žirije si je priznanje
za najboljšo malo pevsko zasedbo
pripela vokalna skupina Vivere,
za najboljši mešani zbor je bil iz-
bran komorni zbor Kor, za obe-
tavno malo pevsko skupino vo-
kalna skupina Beletinke, za obe-
taven zbor komorni zbor Glasiš,

za obetavno zborovodkinjo Nadja
Stegne, priznanje za najboljšo za-
sedbo regijskega tekmovanja pa
je prejel komorni zbor Kor. Pri-
znanje za najboljšo izvedbo sklad-
be, napisane od 20. stoletja do
danes, je prejela vokalna skupina
Vivere, priznanje za najboljšo iz-
vedbo skladbe, napisane od leta
1985 do danes, je prejel komorni
zbor Kor, priznanje za najboljšo
izvedbo slovenske ljudske pesmi
pa komorni zbor Glasiš. Ernest
Kokot, zborovodja komornega
zbora Glasiš, pa /e prejel prizna-
nje kot zborovodja za najboljšo
izbiro sporeda.

Zlato priznanje z odliko pa
zbor vodi na Našo pesem v Mari-
boru, ki poteka vsako drugo leto.

MG

Z regijskega tekmovanja odraslih pevskih zasedb 2015
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Radio Maribor, Štajerske miniature - 11:23 11.12.2015 
PetekDržava: Slovenija

Doseg: 35.000

Trajanje: 04:00

1 / 1

Svetovni dan zborovskega petja
  11.12.2015,   11:23RADIO MARIBOR, ŠTAJERSKE MINIATURE,
   (novinarka): V letu praznovanja 50-letnice uspešnega delovanja se zbor Carmina Slovenica URŠKA ČOP ŠMAJGERT

lahko pohvali z uspešnima gostovanjema v New Yorku in Moskvi, podelitvijo Srebrnega reda za zasluge Republike 
Slovenije, izvedbo Festivala Ataca in prvega poletnega glasbenega tabora, predpremiero glasbenega projekta Fortuna 
Fauvelu ne bo par!, izdajo nove zgoščenke Toksični psalmi in nocojšnjim koncertom Zimske urice z nastopom 
solopevskega oddelka in vseh zborov Carmine Slovenice. Dirigentka Karmina Šilec.

  Zaključni koncert, ki bo letos 11. decembra v mariborskem Unionu, ima neko svojo formo, gre za nek KARMINA ŠILEC:
letopis, torej popotovanje skozi pomembnejše dogodke ali dosežke v preteklem letu in tako je tudi zasnovan repertoar. 
Hkrati pa je seveda to tudi en pomemben dogodek, ko se hkrati na istem odru srečajo vse generacije, ki delujejo pod 
Carmino Slovenico in to je pač tudi neko poslanstvo tega koncerta. Hkrati je pa on tudi del tega velikega mednarodnega 
dneva zborovske glasbe, ki je seveda zelo pomemben za nas, ki na tem področju ustvarjamo, tako da je tudi ta povezava 
z nekim mednarodnim konceptom prisotna.

  Praznovanju svetovnega dne zborovskega petja, ki bo v nedeljo, se bo jutri ob 19.00 v dvorani Union vČOP ŠMAJGERT:
Mariboru pridružila območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Vodja Matija Varl.

  Do konca letošnjega leta obeležimo še svetovni dan zborovskega petja, ki bo v soboto 12.decembra. MATIJA VARL:
letos ga posvečamo mladinskim zborom in popularizaciji mladinskega zborovstva, ki najbolj trpi v zadnjih časih bi lahko 
rekli. Če smo nekje pokrili predšolske in šolske otroške zbore, pa tudi mladinske, nam tisti srednješolski mladinski zbori 
nekako bi rekli manjkajo oz. na šolah še srečamo na gimnazijah dobre zbore, potem kar nekakšna luknja nastane do 
odraslih zborov, ki se nam seveda hkrati tudi lahko bi rekli starajo. Tako da populariziramo mladinsko zborovstvo. 
Predstavili bomo vse štiri gimnazijske zbore, ki delujejo v Mariboru.

  Dekliški zbor  Gimnazije in Mešani zbori  in  gimnazije in Škofijske gimnazije Antona Martina ČOP ŠMAJGERT: III. I. II.
Slomška. Praznovanju svetovnega dne zborovskega petja se bo v nedeljo ob 18.00 v Kazinski dvorani pridružil tudi 
komorni zbor Huga Wolfa s koncertom ob 155-letnici rojstva skladatelja Wolfa. Zborovodja Aleš Marčič.

  Prvi takšen koncert smo pravzaprav, posvečen njemu, pripravili pred petimi leti, ko smo dejansko ALEŠ MARČIČ:
ustanovili zbor oz. za je nami bilo nekaj mescev delovanja. Letos smo ga pa tematsko zelo zaokrožili, bomo rekli smo ga 
stilizirali in ga posvetili samo temu največjemu, enemu izmed največjih skladateljev Hugo Wolfu romantičnega samospeva
. Na koncertu bomo tako lahko slišali italijansko serenado in Intermezzo za godalni kvartet. Izvajali ga bodo (nerazumljivo)
in Daša Savič. Levente Gidró in Gorazd Strlič. Potem bomo slišali tudi 11 skladb iz Italijanske pesmarice. V zadnjem delu 
bomo pa predstavili tudi njegov zborovski opus 17, ki zajema tri zbore med tem je ena tudi s klavirjem. In dejansko 
koncert zaključili z njegovim izredno posrečenim zborovskim delom.

  Zakaj je izvajanje Wolfovih skladb tako težko?ČOP ŠMAJGERT:
 Besedilo seveda je v ospredju in seveda, če ne poznaš jezika se zelo težko lotiš izvajanja njegovih skladb. Od MARČIČ:

samospeva do zborovskih skladb. Wolf je ves čas čakal da ujame ta naravni ritem besede in jo potem kolikor se da 
spravil v ta glasbeni ritem in zmeraj bolj ko se poglabljam v to interpretacijo njegovih del, dejansko je treba najprej z 
igralsko natančnostjo interpretirati ta nemški tekst da zaživi. Preprosto.

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Radio Maribor, Štajerske miniature - 11:23 11.12.2015 
PetekDržava: Slovenija

Doseg: 35.000 Kazalo

Trajanje: 04:00

8
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1 / 1

Zimske urice
  11.12.2015,  17:11RADIO MARIBOR, DNEVNIK,
  (voditelj): Carmina Slovenica vsako leto decembra nastopi na tradicionalnem koncertu z naslovom ZimskeMIRAN ORNIK

urice. Letošnji se bo začel čez dobri dve uri v dvorani Union v Mariboru. Dogodek napoveduje Urška Čop Šmajgert.
   (novinarka): V letu praznovanja 50-letnice uspešnega delovanja se zbor Carmina Slovenica URŠKA ČOP ŠMAJGERT

lahko pohvali z odmevnima gostovanjema v New Yorku in na mednarodnem festivalu Zlata maska v Moskvi, podelitvijo 
Srebrnega reda za zasluge Republike Slovenije, izvedbo mednarodnega Festivala Ataca plesne akademije in prvega 
poletnega glasbenega tabora, predpremiero glasbenega projekta Fortuna Fauvelu ne bo par!, izdajo nove zgoščenke 
Toksični psalmi. Z nocojšnjim koncertom se Carmina Slovenica pridružuje praznovanju svetovnega dne zborovske glesbe
. Dirigentka Karmina Šilec.

  Zaključni koncert ima neko svojo formo. Gre za nek letopis, torej popotovanje skozi pomembnejše KARMINA ŠILEC:
dogodke ali dosežke v preteklem letu in tako je tudi zasnovan repertoar. Hkrati pa je seveda to tudi en pomemben 
dogodek, ko se hkrati na istem odru srečajo vse generacije, ki delujejo pod Carmino Slovenico in to je pač tudi neko 
poslanstvo tega koncerta.

  Na katerem se bodo ob učenkah solopevskega oddelka pevske šole Carmina Slovenica, Mojce Borko ČOP ŠMAJGERT:
in Ane Arnejčič v spremljavi pianistke Tatjane Dvoršak s skladbami od baroka do sodobnosti, priredb ljudskih pesmi in 
popevk predstavili Otroški zbor  z zborovodkinjo Marinko Šober, Otroški zbor Junior  ki ga vodi Manja Gošnik Vovk,PU CS,
Mladinski zbor Prime, vodi jih Jasna Drobne in Koncertni zbor Carmina Slovenica z dirigentko Karmino Šilec.
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Tedenska napoved - kultura od 14. do 20. 12.
Tedenska napoved - kultura od 14. do 20. 12.
Ljubljana, 11. decembra - Napoved kulturnih dogodkov v Sloveniji in mednarodne kulturne dejavnosti Slovenije od 14. do 
20. decembra.

 14. decembraPONEDELJEK,
 - Pogovor ob izidu knjige Kapital v 21. stoletju avtorja Thomasa Pikettyja, ki ga pripravlja Inštitut za delavskeLJUBLJANA

študije; ob 19. uri, Cankarjev dom, Štihova dvorana, Prešernova 10.
 - Odprtje razstave Boruta Peterlina Tour de Dayton; ob 19. uri, Photon - Center za sodobno fotografijo, Trg LJUBLJANA

prekomorskih brigad 1.
 - Premiera predstave Snofor v režiji Ajde Valcl; ob 20. uri, Kulturnica  Židovska steza 1.LJUBLJANA LGL,

 15. decembraTOREK,
 - Dogodek Uspešno ... ustvarjalno 2015 s predstavitvijo uspehov na razpisih Ustvarjalne Evrope v letu 2015LJUBLJANA

; ob 12. uri, Kulturno-informacijski center Kult3000, Metelkova ulica 2.
 - Strokovni posvet o načinih pridobivanja, hranjenja in prikazovanja filmskih gradiv v digitalni obliki v LJUBLJANA

Sloveniji; ob 12. uri, Slovenska kinoteka, dvorana Silvana Furlana, Miklošičeva 28.
 - Predstavitev pesniške zbirke Slovenska Pomlad - La Primavera Eslovena pesnika Toneta Kuntnerja, ki jo LJUBLJANA

pripravljajo Svetovni slovenski kongres, Založba Karantanija in Društvo Slovenija v svetu; ob 17. uri, Svetovni slovenski 
kongres, Cankarjeva 1/VI.

 - Slovenska premiera lutkovno-glasbenega projekta Volčje srce v režiji Petra Kusa; ob 18. uri, Stara mestnaLJUBLJANA
elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18.

 - Odprtje razstave Janeza Pukšiča z naslovom Videl sem; ob 19. uri, Galerija Fotografija, Levstikov trg 7.LJUBLJANA
 - Odprtje samostojne slikarske razstave Žige Okorna z naslovom Refugij; ob 19. uri, Hostel Celica, Galerija LJUBLJANA

Srečišče.
 - Projekcija restavrirane in digitalizirane različice filma Sedmina režiserja Matjaža Klopčiča ob 20-letnici LJUBLJANA

Slovenskega filmskega centra; ob 19. uri, Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28.
 - Tradicionalni koncert Vlada Kreslina, na katerem bo predstavil novi album Če bi midva se kdaj srečala (še LJUBLJANA

16. 12.); ob 19.30, Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Prešernova 10.
 - Odprtje razstave umetnika Staša Kleindiensta z naslovom Vmesni členi; ob 20. uri, Galerija Alkatraz,  LJUBLJANA AKC

Metelkova mesto, Masarykova cesta 24.
 - Odprtje mednarodne arheološke razstave Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik BREŽICE

davnega religioznega doživetja; ob 18. uri, Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1.
 - Odprtje skupinske razstave Mali format članov Likovnega društva Kranj; ob 18. uri, Mala galerija Kranj, Glavni KRANJ

trg 4.
 - Odprtje razstave Aleksandra Brezlana; ob 18. uri, Galerija Media Nox, Židovska ulica 12.MARIBOR

 - Odprtje razstave del z mednarodnega likovnega simpozija Slovenija, odprta za umetnost 2015 - pogled od SEŽANA
zgoraj; ob 18. uri.

  - Odprtje knjižnega sejma Knjige pod jelkami, ki ga prirejata Društvo humanistov Goriške in Mestna NOVA GORICA
občina Nova Gorica (do 18. 12.); Bevkov trg, novoletne hiške.

 16. decembraSREDA,
 - Novinarska konferenca s predstavitvijo programa Muzeja in galerij mesta Ljubljana za prihodnje leto; ob 11LJUBLJANA

. uri, Mestni muzej Ljubljana, kavarna, Gosposka 15.
 - Novinarska konferenca pred odprtjem pregledne razstave Bogoslava Kalaša z naslovom Bogoslav Kalaš: LJUBLJANA

stroj za slikanje; ob 11. uri, Moderna galerija, Cankarjeva 15.
 - Slovesnost ob 75. rojstnem dnevu pesnika Nika Grafenauerja, ki jo prirejata založbi Mladinska knjiga in LJUBLJANA

Grafenauer založba; ob 13. uri, Prešernova dvorana  Novi trg 4.SAZU,
 - Predstavitev monografije Ladko Korošec - življenje umetnika; ob 17. uri, Slovenski gledališki inštitut, LJUBLJANA

Mestni trg 17.
 - Ljubljanska premiera plesno-gledališke predstave Veter, pesek in zvezde v režiji in koreografiji Iztoka LJUBLJANA

Kovača; ob 18. uri, Center kulture Španski borci, Zaloška 61.
 - Odprtje razstave modne fotografije avtorja Staneta Jerka z naslovom One (do 24. 1.); ob 20. uri, LJUBLJANA

Cankarjev dom, mala galerija, Prešernova 10.
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 - Podelitev slovenskih nagrad za vizualno ustvarjalnost Trend 2015, ki se je bo udeležila tudi ministrica za LJUBLJANA
kulturo Julijana Bizjak Mlakar; ob 20. uri, Narodna galerija, Puharjeva ulica 9.

 - Novinarska konferenca pred odprtjem razstave Dekade: devetdeseta, ki obravnava prelomno in dinamično CELJE
obdobje 1990-1999 v Celju in okolici; ob 11. uri, Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1.

 - Odprtje razstave Moj atelje v noči Hermana Pečariča, Vena Pilona, Marjana Dovjaka, Zorana Dideka, Bogdana PIRAN
Borčića in Zmaga Jeraja; ob 18. uri, Galerija Hermana Pečariča.

 17. decembraČETRTEK,
 - Predstavitev dvojezične knjige z naslovom Diplomat Martin Krpan avtorja Milana Jazbeca; ob 10.30, LJUBLJANA

Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5.
 - Odprtje decembrskega sejma ilustracije 2015 (do 30. 12.); ob 17. uri, Vodnikova domačija Šiška, LJUBLJANA

Vodnikova cesta 65.
 - Odprtje razstave akademskega slikarja Jožeta Marinča; ob 19. uri, Galerija Zala, Gosposka ulica 7.LJUBLJANA
 - Odprtje pregledne razstave Bogoslava Kalaša z naslovom Bogoslav Kalaš: Stroj za slikanje (do 20. 3.); obLJUBLJANA

20. uri, Moderna galerija, Cankarjeva 15.
 - V okviru razstave ilustracij Marije Lucije Stupica literarni večer z Nikom Grafenauerjem; ob 18. uri, Galerija KRANJ

Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, Glavni trg 18.
 - Odprtje pregledne razstave risb umetnika Borisa Miočinovića z naslovom Gibanje v času, risbe; ob 18. uri, PTUJ

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Miheličeva galerija, Dravska ulica 4.
 - Odprtje razstave izbora del iz Likovne zbirke Riko (do 17. 1.); ob 19. uri, Galerija Miklova hiša, Škrabčev trg 21RIBNICA

.
 - Odprtje razstave Pogledi na slovensko kiparstvo 1975-2015 po izboru likovnih kritikov (do 30. 1.); ob 19. uri, VELENJE

Galerija Velenje, Titov trg 5.
 18. decembraPETEK,

 - Predstavitev jubilejne koncertne sezone Društva slovenskih skladateljev ob 70. obletnici; ob 11. uri, LJUBLJANA
Društvo slovenskih skladateljev, Trg francoske revolucije 6.

 - Odprtje razstave Ne(pre)poznano Staša Kleindiensta; ob 19. uri, Center in Galerija  Trg prekomorskih LJUBLJANA P74,
brigad 1.

 - Odprtje razstave Situacija Dogville (do 15. 1.); ob 19. uri, Projektni prostor  Kolodvorska 6.LJUBLJANA DUM,
 - Odprtje razstave Bojana Salaja Stare/Nove (Konstrukcije); ob 20. uri, Photon - Center za sodobno LJUBLJANA

fotografijo, Trg prekomorskih brigad 1.
 - Odprtje razstave Marka Zorovića z naslovom Od šestih do dveh (do 16. 1.); ob 19. uri,  Studio, Trg MARIBOR UGM

Leona Štuklja 2.
 - S projekcijo filma Šiška deluxe režiserja Jana Cvitkoviča odprtje prenovljenega Kinogledališča Tolmin; Trg TOLMIN

maršala Tita 8.
 19. decembraSOBOTA,

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
 20. decembraNEDELJA,

 - Dodatni koncert Severe Gjurin z zasedbo v okviru Drama Akustike; ob 19. uri,  Drama Ljubljana, velikiLJUBLJANA SNG
oder, Erjavčeva cesta 1.

 - Tradicionalni božični koncert Simfoničnega orkestra  Slovenija; ob 20. uri, Cankarjev dom, Gallusova LJUBLJANA RTV
dvorana, Prešernova 10.

 - Tradicionalni koncert mariborske zasedbe Toti big band Maribor z naslovom Tribute to Charlie Parker & ClarkMARIBOR
Terry; ob 19.30,  Maribor, velika dvorana, Slovenska ulica 27.SNG
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