
Prireditve, 
dogodki 
in aktivnosti 

ob slovenskem 
kulturnem 
prazniku,
8. februarju, 
v Mestni občini Velenje



od 4. 2. 2021

Bilo je leto … 
Vila Bianca

od 5. 2. 2021

Ustvarjeno 
doma 2020

Mestna knjižnica Velenje, 
osrednje razstavišče

Društvo šaleških likovnikov, 
ZKD Šaleške doline, JSKD-OI Velenje

Mestna knjižnica Velenje

Likovna razstava del, nastalih v preteklem letu.

Na tradicionalni pregledni razstavi tiskovin in 
zgoščenk šaleških avtorjev in založb iz Šaleške 

doline bodo predstavljene knjige, časopisi, 
glasbeni in video posnetki, ki so izšli leta 2020.



5.–12. 2. 2021

Kulturni 
drobižki	
Različni kotički po mestu

5.–12. 2. 2021

Prostor 
smo ljudje

Titov trg

Festival Velenje

Festival Velenje

Prostorska instalacija bo mimoidoče nagovarjala 
z nenavadnimi, nepoznanimi dejstvi iz sveta 
kulture in umetnosti. Vzpodbuda za razmislek 
in širjenje obzorij!

Z razstavo fotografij Pikinega festivala bo 
njihova postavitev pričarala pomenljivo iluzijo. 
Fotografije, polne ljudi, življenja, bodo namreč 

locirane na mestih, kjer so bile posnete, v nekih 
drugih časih, v neki drugačni svobodi …



5. 2. 2021

Razstava likovnih	
del	učencev	
OŠ	Gorica	
Spletna stran OŠ Gorica

5. 2. 2021

Koncert	učencev	
OŠ	Gorica

Spletna stran OŠ Gorica

OŠ Gorica

OŠ Gorica

Virtualni sprehod po galeriji, kjer likovna 
dela razstavljajo učenci od 1. do 9. razreda OŠ 
Gorica.

Učenci OŠ Gorica od 6. do 9. razreda 
so posneli glasbene točke, ki so jih združili 

v kratek spletni koncert.



5. 2. 2021

Kulturni maraton 
Spletne platforme 
Šolskega centra Velenje 
in gimnazije 
(spletna stran, FB, MS Teams) 

5. 2. 2021 ob 8.00

Prireditev 
ob 8. februarju

Spletna stran 
Šolskega centra Velenje

Gimnazija Velenje

Šolski center Velenje

Spletna prireditev bo posvečena Jurčičevemu in 
Ipavčevemu letu. Sestavljena bo iz točk, ki so jih  
dijaki pripravili in posneli v spomin na Josipa 
Jurčiča ob 140-letnici smrti in Josipa Ipavca ob 
100-letnici smrti.

Šole ŠC Velenje bodo v sodelovanju pripravile 
prireditev ob kulturnem prazniku, kjer bo 

poudarek na letu, ki slavi Jurčiča, Ipavca in 
Prešernovega nagrajenca Ferija Lainščka.



5. 2. 2021 ob 8.20

Kulturnemu 
prazniku	v	čast	
Microsoft Teams, 
spletna stran OŠ Gorica

5. 2. 2021 ob 12.00

Ob	slovenskem	
kulturnem	
prazniku

Spletna stran OŠ Gustava Šiliha

OŠ Gorica

OŠ Gustava Šiliha

Na videokonferenci se bodo srečali ministrica za 
gledališko umetnost, gospa Oder, minister za ar-
hitekturo, gospod Opeka, ministrica za literaturo, 
gospa Vejica, ministrica za ples, gospa Gibka, mi-
nistrica za slikarstvo, gospa Čopičeva, in minister 
za film, gospod Muvi. Razpravljali bodo o pomenu 
umetnosti in razglabljali, katera zvrst je najbolj po-
membna. Prireditev bodo izvedli učitelji OŠ Gorica.

Na spletni strani šole si bodo lahko obiskovalci 
ogledali likovna dela in literarno ustvarjanje 

učencev ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Prisluhnili bodo lahko tudi predstavitvi 

Prešernove življenjske poti, ki so jo pripravili 
učenci, in različnim pesmim.



5. 2. 2021 ob 19.30

Tradicionalni	
koncert	Glasbene	
šole Velenje 
Spletne platforme 
Glasbene šole Velenje 

6. 2. 2021, 9.30–10.30 in 10.00–11.00

Pesniki	berejo	
pesnike

pred Centrom Nova (balkon),
in pred skulpturo Partizani 

(pred sodiščem)

Glasbena šola Velenje

Festival Velenje, Literarno društvo Hotenja, 
ZKD Šaleške doline, JSKD-IO Velenje

Na že tradicionalnem koncertu ob prazniku se 
bo predstavilo kar 24 profesorjev glasbene šole 
z zelo raznovrstnim glasbenim programom. 
Glasbene točke so posneli na različnih kulturnih 
lokacijah po Šaleški dolini.

Literarna intervencija bo poezijo znanih 
slovenskih pesnikov in hotenjevcev, ki jo bodo 

tudi sami interpretirali, ponesla med ljudi. 
Upočasnite korak in ji prisluhnite!



6. 2. 2021 ob 11.00

Prešernov 
cilinder	
Spletne platforme Festivala 
Velenje (YouTube, FB)

7. 2. 2021 ob 11.00

Časopisni	
besedolov

Spletne platforme Festivala 
Velenje (YouTube, FB)

Festival Velenje

Festival Velenje

Ko brez miru okrog divjam,
prijatlji prašajo me, kam? 

Tako je zapisal pesnik, ki ga je krasil tudi cilinder. 
Morda je bil prav ta klobuk skrivnost njegovega 
navdiha. Preverili boste lahko na spletni delavnici, 
ki vam ga bo pomagala ustvariti iz kartona in blaga.

Spletna ustvarjalna delavnica za male in velike 
vas vabi na lov za besedami! V naključnem 

besedilu boste poiskali prave besede in ustvarili 
pesem zase, ki jo bo krasil še malo drugačen 

okvir iz časopisnih slamic.



7. 2. 2021 ob 17.00

Virtualno	na	čaju	z 
Maticem	Velerjem
Spletne platforme Galerije 
Velenje (spletna stran, FB, 
Instagram, YouTube) 

8. 2. 2021, 9.00–21.00

Dom	kulture	
Velenje 1960–2020

Ploščad pred 
Domom kulture Velenje

Festival Velenje - Galerija Velenje

Festival Velenje

Virtualni klepet kustosinje Milene Koren Božiček 
z modnim ustvarjalcem Maticem Velerjem, 
avtorjem aktualne razstave, v Galeriji Velenje. 
V klepetu bosta odgrinjala drobce njegove 
ustvarjalne poti od študija v Londonu do nastajanja 
del za razstavo, sredi katere bo klepet potekal.

Razstava na prostem Festivala Velenje 
in Muzeja Velenje vas bo popeljala skozi 

zgodovino mogočnega in dostojanstvenega 
doma kulture, ki hrani hiše tisoče zgodb, okoli 

in znotraj njegovih zidov …



8. 2. 2021, 10.00–17.00

Kulturne 
podoknice	
Od Gorice do Velenjskega jezera

8. 2. 2021, 10.00–18.00

Ogled razstave
Teatralna 

ekspresivnost	
Galerija Velenje

Festival Velenje

Festival Velenje - Galerija Velenje

Intervencije lokalnih glasbenikov bodo na 
različnih velenjskih lokacijah na prostem praznični 
ponedeljek polepšale z glasbo, izvajano v živo.

Razstava Teatralna ekspresivnost - modni svetovi Ma-
tica Velerja, diplomiranca Naravoslovnotehniške fakul-
tete v Ljubljani in magistra Royal Collega of Art v Lon-

donu, je zastavljena kot osebni umetniško estetiziran 
modni projekt. Zgrajen je na avtorjevi izhodiščni ideji, ki 

mu jo je za ključno odločitev za njegovo karierno pot v 
svetu mode še posebej vzbudil prostor Galerije Velenje 

s svojo izjemno modernistično arhitekturo.



8. 2. 2021 ob 10.00

Podkast	Muzeja	
Velenje
Spletne platforme Muzeja 
Velenje (FB, spletna stran, 
Soundcloud) 

8. 2. 2021, 10.00–17.00

Dan	odprtih	vrat	
Muzeja Velenje
Velenjski grad, Hiša mineralov, 

Galerija F-bunker, Spominski center 
1991, Muzej usnjarstva 

na Slovenskem

Muzej Velenje

Muzej Velenje

Muzej Velenje na slovenski kulturni praznik uvaja 
svojo poddajo. V nulti -  predstavitveni epizodi bo 
»muzejska novinarka« Alma Javornik klepetala z 
direktorico Muzeja Velenje Mojco Ževart.

Muzej Velenje na slovenski kulturni praznik 
vabi k brezplačnemu ogledu razstav na 

Velenjskem gradu, v Galeriji F-bunker, Muzeju 
usnjarstva na Slovenskem (Šoštanj), Hiši 
mineralov ter Spominskem centru 1991.



8. 2. 2021 ob 12.00

Objava spletne 
razstave	fotografij	
Janeza Svetine 
Spletne platforme Muzeja 
Velenje (spletna stran, FB)

8. 2. 2021 ob 12.00

Figa	za	kulturo
Atrij Galerije Velenje

Muzej Velenje

Festival Velenje - Galerija Velenje

Oglejte si portrete sodelavcev Muzeja Velenje, 
ki jih je v fotografski objektiv ujel Janez Svetina, 
dolgoletni uslužbenec Muzeja Velenje in ljubiteljski 
kulturni ustvarjalec ter poustvarjalec. Janez Svetina 
(1967–2016) se je rodil na slovenski kulturni 
praznik, 8. februarja.

V atriju Galerije Velenje bodo v počastitev kulture 
in slovenskega kulturnega praznika posadili figo za 
kulturo. Z željo, da bo zacvetela in bogato obrodila.



8. 2. 2021 ob 16.00

Koncert	Moškega	
pevskega	zbora	
Kajuh
Spletne platforme Muzeja Velenje 
(spletna stran, FB, Instagram)

8. 2. 2021 ob 17.00

Po	sonetnem	vencu	
–	Balkan	Dance	

Project
Spletne platforme Festivala Velenje 

(YouTube, FB)

Muzej Velenje

Festival Velenje

Moški pevski zbor Kajuh praznuje 100 let 
delovanja. Muzej Velenje je ob tej priložnosti 
pripravil krajši spletni koncert, ki bo poslušalce 
popeljal skozi raznolik zborov repertoar.

Spletna plesna predstava interpretacije 
Sonetnega venca, surrealistični balet, ki pleše 

tiho poezijo verzov, ritem srca. Koreografa 
izražata kredo Prešernove osebnosti: ljubezen 

kot večna kategorija; ljubezen do žene, do 
življenja, do domovine in predvsem do svobode.



8. 2. 2021

Spletna	akcija
Kultura …
Spletne platforme Galerije 
Velenje (spletna stran, FB, IG) 

8. 2. 2021

Leto 2021: 
Leto 

20.	Lirikonfesta
Spletne platforme UVKF

Festival Velenje - Galerija Velenje

UVKF

Kultura je vse okoli nas, živi in razvija se tukaj in 
zdaj. Ob letošnjem kulturnem prazniku vabijo v 
spletno akcijo, v kateri lahko prav vsak poda svoje 
razmišljanje, razlago, misel, ki se mu poraja ob bese-
di »kultura …«. Lastnoročno dopolnitev fotografiraj-
te in pošljite na info@galerijavelenje.si do 5. 2. Vaše 
prispevke bodo objavili na kulturni praznik.

Ustanova Velenjska knjižna fundacija bo objavila 
letne festivalne književne razpise jubilejnega 

20. Lirikonfesta Velenje 2021.



8. 2. 2021 ob 17.30

Spletni	dogodek	
Društva 
upokojencev	
Velenje
Zoom aplikacija

8. 2. 2021 ob 18.00

Film	o	Moškem	
pevskem	zboru	

Kajuh
Spletna stran Muzeja Velenje

Društvo upokojencev Velenje

Muzej Velenje

Druženje trenutno omogoča samo splet – tudi 
ob tako lepih praznikih, kot je slovenski kulturni 
praznik. Velenjski upokojenci pripravljajo zanimiv 
dogodek za vse spletne obiskovalce.

Ob slovenskem kulturnem prazniku in visokem 
jubileju zbora vabljeni k ogledu zanimivega 

filma iz arhiva RTV Slovenija.



8. 2. 2021 ob 19.30

Mi	vemo	ka	ti	
nardi	kultura!
Spletne platforme Kluba eMCe 
plac, MC Velenje, ŠŠK 

8. 2. 2021 ob 20.00

Čarobni	sprehod	
s Prešernom, 

osrednja	občinska	slovesnost
Spletne platforme MOV 

in Festivala Velenje 
(spletna stran, FB, YouTube), 

VTV – Vaša televizija

Mladinski kulturni klub eMCe plac, Mladinski center Velenje, 
Šaleški študentski klub

Mestna občina Velenje

Z lokalnimi ustvarjalci so posneli kratek video, s 
katerim izražajo svojo podporo kulturi v najširšem 
smislu. Preko različnih medijev sporočajo, da jo 
potrebujemo, pogrešamo, hočemo. Živela kultura!

Režiser in scenarist slovesnosti je Velenjčan Romeo 
Grebenšek. Slavnostna govornica je Andreja Katič.

video ob kulturnem prazniku na družbenih omrežjih video ob kulturnem prazniku na družbenih omrežjih 

Mi vemo ka ti nardi kultura! Mi vemo ka ti nardi kultura! 

Živela kultura!



9. 2. 2021 ob 10.00

Začetek	projekta
Moje novo delo: 
Uršula	Skornšek	
Galerija Velenje

9. 2. 2021 ob 18.00

Kultura	za	vsak	čas
YouTube JSKD-IO Velenje

Festival Velenje - Galerija Velenje

JSKD-IO Velenje

Moje novo delo je nov projekt, v katerem bodo vizualni 
ustvarjalci predstavili nastajanje svojih del po konceptu, s 
katerim bi s svojim najnovejšim delom najbolje nagovorili 
tiste, ki sta jim umetnost in kultura blizu ali pa jim bosta 
prav zaradi katerega izmed teh predstavljenih del to postali. 
Prva se bo predstavila akademska slikarka Uršula Skornšek. 
Njeno novo delo bo na ogled v Galeriji Velenje, projekt pa 
boste lahko spremljali tudi na spletnih platformah galerije.

Premiera kratkega filma, v katerem se lahko 
skupaj s kulturnimi ustvarjalci sprehodite po 
številnih dogodkih, ki so se v neobičajnemu 

letu 2020 zgodili v Šaleški dolini. Poklon vsem, 
ki jim je še kako mar, da kultura ostane del nas 

in naše družbe.



MOV in KD Šaleški študentski oktet

Hvala vsem za sodelovanje!
Uredil: Festival Velenje

Oblikoval: Peter Žagar

Fotografije: Arhiv sodelujočih organizacij

Velenje, februar 2021

Glasbena predstava, ki se na šaljiv način dotakne tegob, ki jih je v naša življenja prinesla zdravstvena kriza. 
Nova, posodobljena verzija ubranega jamranja, v kateri bo glavno besedo dobil mali človek. V klasičnem 
evrovizijskem formatu bodo tako spregovorili lokalni glasbeni ustvarjalci, ki bodo skozi pesmi zaupali vse 
svoje skrite želje in hrepenenja v teh nenavadnih časih ... In kaj bo poleg slave in časti dobil zmagovalec? Ne 
vemo! Vemo pa, da bomo že na prireditvi in po njej vsi skupaj močno stiskali pesti, da bi bil to prvi in tudi 
zadnji izbor za koronavizijsko popevko leta! Z vami bodo ta večer: Urban in Katarina Meža, The Hišn' band, 
Ansambel Smeh, Alenka Podpečan in Dejan Ikovic, Jože Doberšek ter komik Uroš Kuzman.

12. 2. 2021 ob 20.00

KORONAVIZIJA, Velenje 2021
Spletne platforme MOV (spletna stran, FB, YouTube)




