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Napoved kulturnih dogodkov v Sloveniji in mednarodne kulturne dejavnosti Slovenije od 30.
novembra do 6. decembra. PONEDELJEK, 30. novembra        LJUBLJANA - Začetek
mednarodnega spletnega festivala animiranega filma Animateka (do 9. 12.); ob 20. uri, ogled
preko https://online.animateka.si/.        MARIBOR - Spletni dogodek Mariborska dvorišča 2.0,
na katerem bodo oznanili rezultate Naj dvorišča Maribora in izsledke raziskave Mariborska
dvorišča 2.0; ob 17. uri bo posvet o Mariborskih dvoriščih, njihovih posebnosti in njihovih
pomembnostih; ob 11. uri, na povezavi: sta.si/qRONCv.TOREK, 1.
decembra        LJUBLJANA - Z AnimatekaPRO Pitch 2020: tekmovanje projektov v razvoju iz
držav nekdanje Jugoslavije začetek tridnevnega programa AnimatekaPRO; ob 11. uri, ogled
preko https://online.animateka.si/.        LJUBLJANA - Novinarska konferenca pred premiero
predstave in izidu dveh knjig v sklopu projekta Ni mogoče čakati zaman Leje Jurišič in
Miklavža Komelja; ob 11. uri, preko Zooma na povezavi: sta.si/qGfKJH.        LJUBLJANA -
Spletni seminar z naslovom Avtor_ica in avtorska pravica na področju literature v organizaciji
Društva slovenskih pisateljev (še 2.); ob 14. uri, preko platforme Zoom, prijava na
natasa.cebular@drustvo-dsp.si.        LJUBLJANA - V sklopu 17. Animateke odprtje otroškega
programa Slon; ob 16. uri, ogled preko https://online.animateka.si/.        LJUBLJANA - Spletni
koncert v živo Bowrain/Vollmaier v okviru Cankarjevih torkov; ob 20. uri, Cankarjev dom,
Gallusova dvorana, Prešernova 10 ter na spletu.        LJUBLJANA - S koncertom Trans
začetek prvega festivala - Forum nove glasbe (digitalni dostop); ob 20. uri.        LJUBLJANA -
Drugi koncert 7. Slowindove pomladi 2020 z naslovom Praodrja, na katerem bodo nastopili
Pihalni kvintet Slowind, Neofonía in študenti Studia za sodobno glasbo Akademije za glasbo v
Ljubljani; pred koncertom bo ob 20. uri še pogovor s Petro Strahovnik; ob 20.30, na spletni
strani www.slowind.org in na FB strani
https://www.facebook.com/SlowindQuintet/.        LJUBLJANA - V Mednarodnem grafičnem
likovnem centru bo na ogled razstava Menažerija: 37 dni božiča vizualne umetnice Iris
Pokovec (virtualno na družabnih omrežjih MGLC).        MARIBOR - Spletna novinarska
konferenca Kulturno izobraževalnega društva Kibla, na kateri bodo predstavili Mednarodni
festival umetnosti, tehnologije in znanosti Kiblix 2020: Virtualni svetovi danes; ob 11. uri, na
povezavi: sta.si/q4B2bF.        BRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za kulturo in
avdiovizualno področje. Razpravljali bodo o najprimernejših rešitvah za ublažitev vpliva krize
ter o stanju pogajanj o programu Ustvarjalna Evropa 2021-2027..SREDA, 2.
decembra        LJUBLJANA - Spletno srečanje ob koncu leta in programa EU Ustvarjalna
Evropa (2014-2020), ki ga pripravlja ekipa CED Slovenija zavoda Motovila; ob 11. uri, preko
platforme Zoom, prijava na sta.si/qeUWTu.        LJUBLJANA - V okviru spletnih seminarjev
Glasbene kritike, ki jih pripravljata Slovenski glasbenoinformacijski center in spletna glasbena
revija Odzven v sodelovanju s Centrom za kreativnost (MAO Slovenija) bo predavanje
muzikologa, skladatelja in glasbenega kritika Gregorja Pompeta z naslovom Glasbena kritika
kot del obče publicisitke; ob 17. uri, prijava na: sta.si/qQyJcg.ČETRTEK, 3.
decembra        LJUBLJANA - 220. obletnica rojstva pesnika Franceta
Prešerna.        LJUBLJANA - V sklopu 17. Animateke razglasitev zmagovalca tekmovanja
AnimatekaPRO Pitch 2020; ob 14. uri, ogled preko
https://online.animateka.si/.        LJUBLJANA - Odprtje mednarodne konference z naslovom
Ves svet kot naš svet, ki jo pripravljata Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in Moderna
galerija (še 4.); ob 15. uri, Moderna galerija, avditorij, Cankarjeva 15 ter na povezavi:
sta.si/q6CfNo.        LJUBLJANA - Začel se bo decembrski sejem ilustracije, ki bo tokrat
potekal na spletni strani www.sejemilustracije.si (do 29.).        LJUBLJANA/REKA - V
projektnem prostoru Zavoda za sodobne umetnosti Aksioma (Komenskega 18) ter v Delta Lab
v hrvaški Reki (Delta 5) bo na ogled razstava Decisions Decisions Decisions avtorjev
!Mediengruppe Bitnik.        NOVA GORICA - Spletna novinarska konferenca ob 21.
mednarodnem festivalu sodobnih umetniških praks Pixxelpoint; ob 11. uri, na povezavi
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razstava slik, kipov, risb in vezenin umetnic Metke Kavčič, Anke Krašna in Saše Bezjak.PETEK, 4.
decembra        LJUBLJANA - Premiera projekta Ni mogoče čakati zaman Leje Jurišič in Miklavža
Komelja, ki vključuje predstavo in izid dveh knjig; ob 20. uri, Gledališče Glej, brez
gledalcev.        LJUBLJANA - Podelitev nagrade Igorja Zabela za kulturo in teorijo 2020 kuratorki,
umetnostni zgodovinarki in piski ter direktorici ljubljanske Moderne galerije Zdenki Badovinac; ob 20.
uri, Moderna galerija, Cankarjeva 15 ter na povezavi: sta.si/q6CfNo.        MARIBOR - Evropsko
prvenstvo v Slam poeziji 2020 preko spleta (še 5.).SOBOTA, 5. decembra        Ni napovedanih
pomembnejših dogodkov.NEDELJA, 6. decembra        LJUBLJANA - Pod naslovom Drama od doma
spletno predvajanje arhivskega posnetka Sofoklove uprizoritve Antigone v režiji Eduarda Milerja; ob
20. uri, na YouTube kanalu M Soseska.        LJUBLJANA - Z razglasitvijo nagrajencev uradni sklep
17. mednarodnega festivala animiranega filma Animateka (še do 9.); ob 20. uri, ogled preko
https://online.animateka.si/.        CELJE - 70. obletnica ustanovitve Slovenskega ljudskega gledališča
Celje.


