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»Vrh sonca sije soncov cela čéda, po
néba svítlih potih razkropljena …«
(France Prešeren, Sonetje)
Poletje je pred vrati in z njim vse več prireditev in
dogodkov, ki nas vabijo, da svoj prosti čas preživimo na prostem. Tudi letos za vas pripravljamo kar
nekaj prireditev, ki bodo popestrile poletne večere.
Prešerno vabljeni, da se nam pridružite!

Prešerna noč z Aleksandrom
Mežkom in prijatelji
Tradicionalni koncert – Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom in prijatelji, ki vsako leto v Vrbo pritegne ljubitelje glasbe in koncertov na prostem, bo
letos potekal v soboto, 29. avgusta, ob 19.30.
Aleksandru se bo na odru pridružila slovenska rock
zasedba SAN DI EGO, ki jo sestavljajo štirje izkušeni
glasbeniki: Sergej Škofljanec, Matic Ajdič, Martin
Rozman in Jure Doles.
Se vidimo na Prešerni noči v Vrbi!

Pravljični večeri pred
Finžgarjevo rojstno hišo
Žirovnica ostaja bogata zakladnica zgodb, anekdot, pravljic, pripovedk in pesmi. Prisluhnite jim na
Pravljičnih večerih pred Finžgarjevo rojstno hišo.
Veseli nas, da bodo tudi letošnje poletje četrtkovi
večeri v juliju in avgustu, v prijetnem okolju Dolenčeve kajže v Doslovčah, spet pravljični.

Na letošnjih Pravljičnih večerih se nam bodo pridružili:
2. 7. 2020 – Brina
Brina Vogelnik, pevka, glasbenica, lutkovna animatorka in oblikovalka, k nam prihaja z glasbeno zasedbo Brina v sestavi Brina
Vogelnik, Jelena Ždrale, Luka Ropret,
Drago Ivanuša, Nino de Gleria in Blaž Celarec. Skupina je izdala albume: Mlado leto (2004), Pasja legenda (2006) in Slečena koža (2011) ter se z njimi vidno
uvrstila na zemljevid glasb sveta. Skupina Brina nas
vabi, da se ji pridružimo na glasbenem potovanju po
zakladnici slovenskega ljudskega izročila, iz katerega črpa navdih za svojo avtorsko glasbo.
9. 7. 2020 – Zvezdana Mlakar
Filmska in gledališka igralka,
prejemnica Borštnikove nagrade,
nas zadnja leta razveseljuje tudi
kot televizijska voditeljica. Zvezdana Mlakar v svojih pogovornih
oddajah odkriva osupljive življenjske zgodbe bolj
in manj znanih gostov. Izjemna pripovedovalka, ki
na sebi lasten način – brez sodb, iskreno in drzno,
razbija predsodke in podira tabuje. Z družino že 13
let živi v Želimljah, v kraju, kjer je kot duhovnik
služboval Fran Saleški Finžgar. Tam je napisal svoje
najbolj znano delo, roman Pod svobodnim soncem.
Tudi Zvezdana piše svojo prvo knjigo. So jo za pisanje, tako kot Finžgarja, navdihnile prav ravnice v
okolici Želimelj?

Dogodki, ki so za obiskovalce brezplačni, bodo potekali na prostem, s pričetkom ob 19.30. V primeru
dežja si organizator pridržuje pravico do odpovedi dogodka. Vse obiskovalce prijazno naprošamo,
da upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta
za javno zdravje in se držijo smernic zagotavljanja
socialne distance. Kot vsako leto bo vse Pravljične
večere pred Finžgarjevo rojstno hišo otvorila naša
pravljičarka Irena Leskovšek. S svojo ponudbo bo z
nami tudi pivovarna Carniola iz Žirovnice.
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16. 7. 2020 – Chris Eckman
& Jana Beltran
Chris Eckman, glasbenik in producent iz Seattla, ki že 20 let živi
in ustvarja v Sloveniji, je večini
ljudi znan kot član ameriške zasedbe The Walkabouts. Chris je
tudi član zasedb Dirtmusic, The
Strange in The Frictions, piše tudi
filmsko glasbo. Veliko navdušenja je požel njegov samostojni album The Last Side of the Mountain,
ki prinaša akustične pesmi s prevedenimi teksti
Daneta Zajca. Pri nas bo nastopil s kitaristko in vokalistko Jano Beltran, s katero je tudi sodeloval pri
zadnjem glasbenem albumu dueta All Strings Detached (Jana Beltran in Vesna Godler) z naslovom Septet. Nastal je očarljiv album, ki je posnet v razširjeni sedemčlanski zasedbi, obogaten z atmosferskimi
godalnimi aranžmaji in napeto ritem sekcijo. Obeta
se nam zanimiv večer akustične glasbe.
6. 8. 2020 – Ivan Andres Arnšek
Argentinski Slovenec Ivan Andres Arnšek je priznani operni
solist SNG Opera in balet Ljubljana ter ljubiteljski alpinist. Nastopa
tudi kot koncertni pevec sakralne
in etno glasbe. V domovino staršev ga
je kot mladeniča pripeljala prav ljubezen do petja, v
Slatni pri Begunjah si je z ženo Uršo ustvaril družino. Glasba ga spremlja na vsakem koraku, rad zapoje tudi ob spremljavi harmonike, najraje slovenske
narodne pesmi. Dovolite, da vas v svet slovenskih
in argentinskih pesmi popelje čudoviti bariton Ivana Arnška ob glasbeni spremljavi Nika Kraigherja
na harmoniki in Tomaža Plahutnika na citrah.
20. 8. 2020 – Rok Kušlan &
Jelena Ždrale, Čudežna bitja
izpod Triglava
Glasbenica Jelena Ždrale in pripovedovalec Rok Kušlan sta se zakopala v ljudske motive z območja
Julijskih Alp, jih izpostavila časovnim zankam, jih
zdrobila, razdrla in na novo sestavila. Tako so nastala Čudežna bitja izpod Triglava, pripovedovalsko-glasbeni bicikel za vožnjo otrok, odraslih in mešanih.
Prijazno povabljeni!

Hop-On Hop-Off doživetje po
Žirovnici in okolici
Vsako leto julija in avgusta vas poseben Hop-On
Hop-Off avtobus zapelje na doživeto odkrivanje
podeželja. V času glavne turistične sezone 2020
bodo vsem gostom, obiskovalcem ter domačinom
Bleda, Žirovnice, Radovljice, Tržiča in okolice na voljo štiri smeri avtobusov Hop-On Hop-Off, ki nudijo
celovito izkušnjo odkrivanja skritih kotičkov okolice Bleda v spremstvu ali skozi vodenja lokalnih
prebivalcev.
Skozi vasi pod Stolom bo avtobus vozil vsako sredo v juliju in avgustu. Sredina vožnja, poimenovana Pot med tremi jezeri, je namenjena odkrivanju
bogate naravne in kulturne dediščine naših krajev.
Popelje vas okoli Blejskega jezera do River Campinga Bled in kampa Šobec, mimo Vrbe v zeleno dolino
Završnice ter skozi vasi pod Stolom do Begunj in nazaj na Bled. Vsem gostom avtobusa bo v Prešernovi
rojstni hiši ob 9.40 na voljo brezplačen voden ogled
muzeja. Senčna dolina Završnice je z rekreacijskim
parkom ob jezeru in številnimi pohodnimi potmi
kot nalašč za aktivno preživljanje prostega časa.
Vasi pod Stolom vabijo na Pot kulturne dediščine
Žirovnica, ki jo lahko doživite ob obisku Čopove rojstne hiše v Žirovnici, v igrano-dokumentarnem filmu Ni ga lepšga kraja. Avtobus ustavi tudi na Breznici, kjer k ogledu vabi spominski čebelnjak Antona
Janše s svojimi poslikanimi panjskimi končnicami.
Na spletnih povezavah https://visitzirovnica.si/
hop-on-hop-off-bus-2020/ in https://www.radolca.si/sl/aktivnosti/hop-on-hop-off-bus preverite
vozne rede avtobusa in izberite pot, ki vam najbolj
ustreza.
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Glasbeni večer z navdihom ljudskih pesmi
9. 7. 2020 Zvezdana Mlakar
Druženje z igralko in televizijsko voditeljico
16. 7. 2020 Chris Eckman & Jana Beltran
Večer akustične glasbe
6. 8. 2020 Ivan Andres Arnšek
Večer slovenskih in južno ameriških pesmi
20. 8. 2020 Rok Kušlan & Jelena Ždrale
Čudežna bitja izpod Triglava
(pripovedovalsko-glasbeni večer)
2. 7. 2020

Jana Beltran

Ivan Andres Arnšek, Niko
Kraigher, Tomaž Plahutnik

Rok Kušlan & Jelena Ždrale

Pravljični večeri
pred Finžgarjevo
rojstno hišo

Vse Pravljične večere bo otvorila pravljičarka Irena Leskovšek.
S svojo ponudbo pa bo z nami tudi pivovarna Carniola iz Žirovnice.
Organizator dogodka bo javni dogodek snemal in slikal z namenom promoviranja dogodka. Fotografije bodo
objavljene na spletni strani in FB strani organizatorja. ZTK Žirovnica si pridržuje pravico do spremembe programa.
Vse obiskovalce prijazno naprošamo, da upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in se
držijo smernic zagotavljanja socialne distance.

Doslovče 15, 4274 Žirovnica

Vsi dogodki se začnejo ob 19.30.
Vstopnine ni.

Oblikovanje in tisk: Tiskarna Medium, Foto: Jaka Babnik, Nada Žgank, M. Birk, naklada: 150 kosov, junij 2020

Brina

Timetable for route nr.

Hop-On Hop-Off
avtobus

2020

Vozi VSAKO SREDO
v juliju in avgustu
Enodnevna vozovnica: 8 €,
otroci do 10 let brezplačno

Runs EVERY WEDNESDAY
in July and August
Full day ticket: € 8,
children under 10 free

Bled – Vrba – Završnica
Bled Infocenter
Bled Union
Bled Mlino
Bled Zaka Camping
Bled ŽP
Bled Rečica
Bled Infocenter
River Camping Bled
Camp Šobec
AP Vrba
AP Žirovnica Moste
Završnica

9:00
9:03
9:05
9:10
9:12
9:13
9:17
9:24
9:31
9:38
9:40
9:45

10:45
10:48
10:50
10:55
10:57
10:58
11:02
11:09
11:16
11:23
11:25
11:30

13:15
13:18
13:20
13:25
13:27
13:28
13:32
13:39
13:46
13:53
13:55
14:00

15:00
15:03
15:05
15:10
15:12
15:13
15:17
15:24
15:31
15:38
15:40
15:45

16:45
16:48
16:50
16:55
16:57
16:58
17:02
17:09
17:16
17:23
17:25
17:30

14:10
14:15
14:17
14:18
14:19
14:20
14:21
14:25
14:36
14:43
14:50

15:55
16:00
16:02
16:03
16:04
16:05
16:06
16:10
16:21
16:28
16:35

17:40
17:45
17:47
17:48
17:49
17:50
17:51
17:55
18:06
18:13
18:20

Tiskano na 100% recikliranem papirju

Završnica – Žirovnica – Bled – Bled
Završnica
Žirovnica
Zabreznica
Breznica
Doslovče
Smokuč
Rodine
Begunje
Camp Šobec
River Camping Bled
Bled Infocenter
brezplačen vodeni ogled muzeja
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9:55
10:00
10:02
10:03
10:04
10:05
10:06
10:10
10:21
10:28
10:35

11:40
11:45
11:47
11:48
11:49
11:50
11:51
11:55
12:06
12:13
12:20

vodeni ogled muzeja
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