Srečno!

DRSALIŠČE

KNJIŽNI SEJEM »KNJIGE POD JELKAMI«

Tržnica domačih dobrot in izdelkov

Koncerti Kluba goriških študentov

2. december 2016–2. januar 2017

20. december–23. december 2016

pod arkadami novogoriške mestne hiše

v diskoteki Marco Polo v Novi Gorici (vstopnina)

URNIK nedelja–četrtek/ od 10. do 22. ure

URNIK med 12. in 20. uro

URNIK med 9. in 15. uro

petek, 16. december, ob 23.30

25. december/ od 12. do 24. ure

S širokim izborom knjižnih založnikov na novo-

sreda, 7. december

1. januar/ od 12. do 22. ure

letnem knjižnem sejmu Mesta knjige »Knjige pod

sreda, 14. december

sreda, 28. december, ob 23.30

jelkami« želimo skupaj z Društvom humanistov

petek, 16. december

Parni valjak tb & Petra Kovačevič & DJ Ney

Vstop na drsališče: 1 €

Goriške prebivalcem Nove Gorice in širše okolice

sreda, 21. december

Izposoja drsalk na drsališču: 1 €

ponuditi kvalitetno bero knjig in knjižnih novo-

petek, 23. december

četrtek, 29. december, ob 23.30

sti ter s sejmom spodbuditi obiskovalce tudi k

sreda, 28. december

Antioksidanti & Pero Lovšin & DJ Riki

petek–sobota/ od 10. do 24. ure

*Drsanje na lastno odgovornost.

Rasta & DJ Chumma

temu, da je knjiga lahko lepo darilo za vsakogar.
Spremljevalni program knjižnega sejma bo namenjen vsem generacijam in bo obsegal otroške
delavnice, predstavitve knjižnih novosti, glasbeni program in pogovore z avtorji. Gostje bodo
med drugimi Ervin Hladnik Milharčič, Dragan
Živadinov, Irena Štaudohar in Zoran Smiljanić. »Knjige pod jelkami« v samo središče mesta
prinašajo radovednost, ustvarjalnost in željo po
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druženju ter pogovoru.

Novoletne prireditve

Nova Gorica, 2. december 2016–2. januar 2017

Spoštovani,

Program novoletnih prireditev v Novi Gorici

Bevkov trg, 2. december 2016–2. januar 2017

Koncertni program
VSTOP
PROST

novoletni čas je vedno priložnost, da se družimo,
srečujemo in preživimo več časa s svojimi bližnjimi.
Posebno decembrsko vzdušje ustvarijo drobni trenutki,
novoletne lučke in prijetni dogodki, ki nas razveseljujejo

petek, 2. december, ob 17. uri

nedelja, 18. december, ob 15. uri

in pričarajo sanje. Tudi letos smo na mestni občini

Prižig novoletnih luči z nastopom otrok iz Vrtca Nova Gorica in odprtje drsališča

Lutkovna predstava gledališča Bičikleta O starki Zimi in njenih pomočnikih

Božični koncert

pripravili novo letno dogajanje v središču Nove Gorice,

Trenutek, ko zasvetijo novoletne lučke, je vedno nekaj posebnega. Tako kot bodo posebni tudi

Ko so jesenski plodovi pobrani in topli puloverji sešiti, Starka Zima pripravlja mrzle, zasnežene,

Slavko Ivančić & Matjaž Švagelj

ki se bo vrstilo od prvih decembrskih dni pa vse do

letošnji novoletni okraski, ki jih iz pretežno naravnih materialov skupaj z vzgojiteljicami in starši

z ledom prekrite zimske dni. Dela je vsako leto veliko, zato poišče pomoč. Prvi se zglasi krojač

silvestrske noči. Nanizali smo glasbene dogodke in

pripravljajo otroci iz vseh enot Vrtca Nova Gorica. Ko bodo njihovi novoletni okraski v središču

Gruden, nato za delo poprime zidar Prosinec, zatem je na vrsti slikar Svečan in na koncu se javi

sreda, 28. december, ob 21. uri

predstave za vse generacije. Posebno mesto bo v

mesta prvič zasijali v soju prazničnih luči in bo pred nami zaživela priljubljena pravljica Zvezdi-

še brezbrižni Sušec. A s Suščevim delom starka Zima ni več zadovoljna ... Takrat v deželo pokuka

Koncert

prazničnem mesecu posvečeno knjigam, saj v središču

ca Zaspanka, nam bodo tudi zapeli in pričarali pravcato decembrsko vzdušje.

pomlad. Poljska pravljica in njena hudomušna, zabavna in duhovita lutkovna uprizoritev bo

Mambo Kings

mesta ponovno napovedujemo knjižni sejem »Knjige

nedelja, 25. december, ob 17. uri

otrokom pričarala ostrino in lepoto zimskega letnega časa ter prikazala koledarski potek leta.

pod jelkami« v izvedbi Društva humanistov Goriške. Da

* v primeru slabega vremena bo predstava potekala v veliki sejni dvorani mestne hiše

četrtek, 29. december, ob 21. uri

bo mesto še posebej lepo okrašeno, bodo letos poskrbeli

nedelja, 4. december, ob 17. uri

otroci iz Vrtca Nova Gorica, ki že vso jesen pridno

Ognjena predstava Ane Žerjal

nabirajo naravne materiale za pripravo novoletne

Čiribara, čarovnica stara, ki z ognjem pričara vse polno skrivnosti, bo predstavila svojo zgodbo za

torek, 20. december–petek, 23. december, med 12. in 20. uro

okrasitve. V letošnjem letu, ki smo ga na mestni občini

otroke in odrasle. Ob ognjišču in glasbi bo s svetlobo ogrela prav vsa naša srca. Ognjeno-glasbeni

Knjižni sejem »Knjige pod jelkami«

petek, 30. december

posvetili lutkovni umetnosti, so se odločili, da bodo

ansambel bo z različnimi ognjenimi rekviziti uprizoril številne svetlobne točke.

Širok izbor knjižnih založnikov na novoletnem knjižnem sejmu Mesta knjige »Knjige pod jelka-

		

novoletno vzdušje pričarali z okraski na temo pravljice

mi« bo ponudil kvalitetno bero knjig in knjižnih novosti, med katerimi boste lahko našli lepo

		Prihod

Zvezdica Zaspanka. Otroke bo tudi letos razveselilo

darilo za vsakogar.

ob 18. uri

Koncert

Big Foot Mama

ob 17. uri

Dedka Mraza

drsališče, kot vsa leta doslej pa se bomo ognjemetu

nedelja, 11. december, ob 15. uri

odpovedali in sredstva raje namenili v dobrodelne

Gledališka predstava »Volk in kozlički«

namene.

Po pripovedki Volk in sedem kozličkov bratov Grimm je Gledališče na vrvici Nova Gorica pripra-

četrtek, 22. december 2016, ob 18. uri v veliki dvorani novogoriške mestne hiše

vilo igro, s katero nam bodo prikazali nekoliko spremenjeno zgodbo.

Slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti

* v primeru slabega vremena bo predstava potekala v veliki sejni dvorani mestne hiše

Na letošnji slovesnosti Mestne občine Nova Gorica ob dnevu samostojnosti in enotnosti bo nasto-

		

pil Mešani pevski zbor Lipa Šempas skupaj z učenci Osnovne šole Šempas.

		SILVESTROVANJE NA PROSTEM

Naj bo leto 2017 prijazno, svetlo in polno ljubezni, prijateljstva ter sreče.
Matej Arčon, župan

koncert

Vladimir Čadež, tenor
Natalija Šaver, klavir
sobota, 31. december, ob 22. uri

		Pop design
		DJ Janko

