
 

 

 

 

 

 

Vabilo za organizirani obisk otrok in mladih  

z vzgojno-izobraževalnih zavodov 

in 

za vse, ki vas zanima kultura 

 

Vabimo vas, da se nam v četrtek, 30. marca 2017, med 9. in 19. uro pridružite na 

Kulturnem bazarju 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani. V enem dnevu in na enem 

kraju lahko spoznate vso slovensko kulturno-umetniško ponudbo za otroke, mlade in 

odrasle – vse, ki vas zanima kultura. 

 

Organizirani obisk otrok in mladine z vzgojno-izobraževalnih zavodov 

Za organizirani obisk otrok in mladine z vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) v 

Cankarjevem domu smo tudi letos pripravili posebno e-prijavo, ki bo na 

www.kulturnibazar.si odprta do vključno 15. marca 2017. Za vsako 

skupino/razred/oddelek (v nadaljevanju skupina) izpolni prijavnico spremljevalec otrok 

(vzgojitelj, učitelj …). Potrjena e-prijava je vstopnica na izbrane dogodke za celotno 

skupino. 

Ker je zanimanje VIZ za obisk KB vsako leto večje, bomo morali v primeru prevelikega 

števila prijav, pa tudi zaradi varnosti, omejiti število izbranih dogodkov posamezne 

skupine, morda tudi število obiskovalcev s posameznega VIZ. Prosimo vse, zlasti pa VIZ iz 

Ljubljane in okolice, da obisk načrtujete tudi v popoldanskem času – kakovosten in 

zanimiv program, primeren za obisk otrok, učencev in dijakov, bo 30. marca potekal ves 

dan, od 9. do 19. ure.  

VIZ, ki se boste za obisk prijavili najpozneje do vključno 15. marca 2017, bomo v petih dneh 

po prejemu e-prijave potrdili obisk ali vas obvestili o morebitnih spremembah.   

http://www.kulturnibazar.si/


 

 

Individualni obiskovalci vseh generacij 

Na ogled Kulturnega bazarja 2017 tudi letos vabimo vse obiskovalce, ki vas zanima 

kultura.  

Na razstavnih prostorih v treh preddverjih Cankarjevega doma se bo ta dan predstavilo 

skoraj tristo kulturnih ustanov iz vse Slovenije. Od 9. do 18. ure bo na razstavnih prostorih 

potekal pester program, primeren za vse generacije: delavnice, koncerti, srečanja in 

pogovori z znanimi ustvarjalci (plesalci, glasbeniki, igralci …). Vstop na razstavne 

prostore je ves dan prost za vse obiskovalce, predhodna prijava ni potrebna.  

Vabimo vse, ki želite spoznati bogate programe kulturnih ustanov iz vse Slovenije in s 

kulturo popestriti vaš vsakdan! 

 

 

 

PRIDRUŽITE SE NAM NA KULTURNEM BAZARJU 2017! 

 

 

 

Programski odbor Kulturnega bazarja 2017 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

Program za otroke, mladino in odrasle –  za vse, ki vas zanima kultura 

 

Letošnja novost je ponudba različnih kulturnih ustanov v Ljubljani, ki bodo 30. marca 

odprle vrata organiziranim skupinam otrok in mladih iz VIZ. Kulturne ustanove za 

udeležence Kulturnega bazarja ponujajo različne ugodnosti (brezplačne vstopnice ali popust 

pri njihovem nakupu). Ponudba dogajanja zunaj Cankarjevega doma je objavljena na spletni 

strani www.kulturnibazar.si, prijavite pa se neposredno pri kontaktni osebi v posamezni 

ustanovi.  

Za vse VIZ, ki se boste odločili za obisk dogodkov na Kulturnem bazarju v Cankarjevem 

domu ali zunaj njega, pa je pogoj tudi ogled razstavnih prostorov Kulturnega bazarja v 

treh preddverjih Cankarjevega doma, ki si ga organizira skupina sama ali pa raziskuje po 

Kul-poti. 
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