P RO G RA MS K A K N JI Ž IC A

ČETRTEK, 3. 12. 2015 OB 18. URI
HIŠA ODPIRA SVOJE DURI

Vabilo na
rojstnodnevno zabavo
Pričakujem vas v začasnih
prostorih za lokalom
Dr. Fig v mestu Kranj

3. decembra ob 18 uri.
Za jedačo in pijačo bo poskrbela Katra
Opozorilo! Vstop bo možen samo v
oblačilih primernih sredini 19. stoletja
Vaš France Prešeren

»HIŠA NA KONCU TUNELA« je
stičišče kulturnih, ustvarjalnih in
kulinaričnih dejavnosti, ki deluje pod
okriljem »Zavoda Bonvivan”.
Decembra postavljamo na ogled
fotogafsko razstavo Tjaše Eledhwen z
naslovom Imperfect models
ter razstavo
SODOBNEGA NAKITA
dvanajstih domačih in
tujih oblikovalcev
Veselimo se vaše družbe!

PRIŽIG LUČI IN KONCERT SPREVOD SV. MIKLAVŽA
SOBOTA, 5. DECEMBER, ob 17h, Glavni trg
SKUPINE JAZZVA
Prvi dobri mož bo kljub obilici dela tudi v Kranju obiskal
ČETRTEK, 3. DECEMBER, ob 17h, Glavni trg

Tudi letošnji občinski praznik bomo proslavili s prižigom
luči, ki bodo poskrbele, da bo letošnji december še posebej prešeren. Decembrsko »razsvetljenje« bo popestrila
odlična vokalna zasedba s pestrim repertoarjem, ki ga
sestavljajo pesmi najrazličnejših žanrov; od popa, rocka in
jazza do aranžmajev ljudskih pesmi.

več na: www.tourism-kranj.si

vse pridne otroke. Seveda pa ne bo prišel sam, spremljali ga bodo tudi angelčki, ki bodo med otroke razdeljevali
bombone, kot tudi parklji, ki bodo ponagajali vsem, ki letos niso bili pridni. Vsi otroci pa bodo od Svetega Miklavža
prejeli tudi darilo.

https://www.facebook.com/presernidecember/

RAGGALUTION

PETEK, 11. DECEMBER, ob 20h, Glavni trg
Prvi koncert Prešernega decembra bo s pozitivno klimo, ki jo
ustvarjajo fantje iz zasedbe Raggalution, napovedal gostoljubno in
prijetno atmosfero prazničnega Glavnega trga. Sedemčlanska kranjska zasedba tvori pravi mali reggae orkester ter doma in v tujini
navdušuje z odlično avtorsko glasbo. S sporočili o ljubezni, miru,
slogi in drugačni, boljši možnosti Raggalution širijo pozitivne misli, oblečene v razgibane ritme!

BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM

14. - 30. DECEMBER na Glavnem trgu
več na: www.tourism-kranj.si

Skupaj z obrtniki in ustvarjalci unikatnih izdelkov vas vabimo, da božične in novoletne nakupe
opravite kar v starem Kranju. Pobrskajte med
stojnicami in poiščite kaj lepega za svoje najbližje
pa tudi zase.

https://www.facebook.com/presernidecember/

LE SERPENTINE

TRIG LAW

Na valu septembra 2015 izdanega prvenca “Ujemi val” boste na
Glavnem trgu priča energičnemu nastopu mlade kranjske zasedbe.
Štiričlanska rock skupina ustvarja avtorsko glasbo, podkrepljeno z
močnim ženskim vokalom, zvokom devetdeset-ih in shoegazerskimi riffi na melodičen, ušesu prijazen način. Na koncertih vedno
poskrbijo za video vizualizacijo svojih pesmi preko starih katodnih
televizorjev, ki so nepogrešljiv del njihovega odrskega arzenala.

Popolnoma sveža zasedba prekaljenih mačkov slovenske glasbene
scene ustvarja mešanico elektronike, duba, drum’n’bassa in ambientalne glasbe - in to v živo! Atraktivno zasedbo, ki pripravlja
edinstven nastop pod prazničnimi lučmi starega Kranja, tvorijo
Marco Grabber, soustanovitelj slovenskih Manouche in Kisha, Igor
Leonadri, vodja zasedbe Fake Orchestra, Krešimir Tomec, ustanovni
član zasedbe Cubismo in Andrej Zavašnik Zava, ki ga poznamo iz
bendov Srečna mladina in Jardier.

SREDA, 16. DECEMBER, ob 20h, Glavni trg

ČETRTEK, 17. DECEMBER, ob 20h, Glavni trg

KR’ MIKLAVŽEVA KUHNA KR’ BOŽIČKOVA KUHNA
SOBOTA, 5. DECEMBER, od 16h do 21h

SOBOTA, 19. DECEMBER, od 16h do 21h

Sv. Miklavž se bo skupaj s svojimi spremljevalci pridružil Kranski kuhinji in nas tokrat razveselil z nebeškimi
dobrotami, pripravljenimi izpod mojstrskih angelskih
ročic.

Predbožično slavje bo ponovno potekalo pri izviru
življenja. Božičkovi škratki bodo pomagali pripraviti
čaroben večer z rajskimi darovi. Obdarite najdražje le
z najslajšim.

več na: www.tourism-kranj.si

https://www.facebook.com/presernidecember/

IF - TRIBUTE TO PINK FLOYD
PETEK, 18. DECEMBER, ob 20h, Glavni trg

Na temno stran lune vabijo IF, zasedba pozitivne glasbene energije
in psihedeličnega rocka, ki na srečo vseh nas zveni enako kot Pink
Floyd! Zasedba iz Tržiča bo na petkov večer priklicala nostalgične
zvoke Pink Floydov in vas popeljala v začetke psihedeličnega in art
rocka, med relikte 70. in 80. let prejšnjega stoletja, med drugačne
zidove, v nek drug čas, med drugače osvojene vrednote ...

POLARNA ANA

Zimsko ulično gledališče Ane Monro
Na ploščadi pred Prešernovim gledališčem

PONEDELJEK, 21. DECEMBER, ob 17h

RIBA

Kaj se zgodi, ko se sredi monotonega potovanja z barko pojavi riba?
Riba, ki ostane in se ne pusti, medtem ko je ribolov vedno bolj srdit
in absurden.

TOREK, 29. DECEMBER, ob 18h

DEKLICA Z VŽIGALICAMI

Deklica z vžigalicami je brezčasna in tragična zgodba o revni deklici
ki si na silvesterski večer ne upa domov, ker ni prodala niti ena
same vžigalice. Ko pa prižge eno majceno vžigalico, da bi si pogrela
prste, pa se začne njeno potovanje v lepši svet.
foto: Lika Dakskobler

Veseli december je čas praznovanj in obdarovanj,
majhnih in velikih pričakovanj, toplih objemov
in otroškega smeha. V Kranju se bomo v tem najlepšem mesecu veselili in razvajali.
Županov koncert bo tokrat gostil priljubljeni narodno zabavni ansambel Modrijani. Vabljeni, da se
mi pridružite na Glavnem trgu v Kranju. Luštno
bo. Skupaj bomo zaplesali, kaj lepega spregovorili
in si postavili nove cilje, ki nam bodo izziv v prihajajočem letu.
Kranjski Prešerni december je čas za druženje,
čas, da se poveselimo. Želim vam resnično dobro
razpoloženje in veliko veselih trenutkov. Naj vas v
prazničnem decembru spremljajo Prešernovi verzi: Kozarce zase vzdignimo, Dobro v srcu mislimo,
Vsi naj si v roke sežejo. Srečno!
Boštjan Trilar,
župan Mestne občine Kranj

MODRIJANI ŽUPANOV BOŽIČNI KONCERT
PONEDELJEK, 21. DECEMBER
ob 19h, Glavni trg

SLOVENSKI TUBA BOŽIČ

ANDREJ ŠIFRER S PRIJATELJI

V mesecu decembru se bo v Kranju zgodil prav poseben dogodek!
Tuba Božičkom, ki vsako leto v predbožičnem času razveseljujejo
občinistvo, se bodo letos na Glavnem trgu pridružili vsi aktivni
tubisti in evfonisti v Sloveniji.

Pesmi kot so Lepa dekleta, Ostani z nami, Uspavanka za Evo, Martinov lulček, Za prijatelje ... so bila vsaj enkrat del vsakega slovenskega gospodinjstva. Nepozabno zabavo in druženje v ritmih pozitivne
energije nam bo Andrej s svojim prijatelji tokrat pričaral kar sredi
mesta. Na odru se mu bosta pridružila tudi Tina Marinšek (ex Tabu)
in repar Nipke.

TOREK, 22. DECEMBER, ob 18h, Glavni trg

Pričakujemo, da bo na oder stopilo skoraj 50 glasbenikov – tubistov,
kar bo zagotovo rekordno število tovrstnih glasbenikov v Sloveniji.

NEDELJA, 27. DECEMBER, Glavni trg

KONCERT
SKUPINE ORLEK
PONEDELJEK, 28. DECEMBER, ob 19h,
Glavni trg

več na: www.tourism-kranj.si

Glasbeni koktejl, ki ga izvajajo Orleki je precej unikatna in
pestra mešanica vseh glasbenih zvrsti, ki na koncu da izviren
in prepoznaven zvok. Ena bistvenih sestavin glasbenega
izrazja skupine je unikatno, zvočno močno in barvito
knapovstvo. S svojimi bizarnimi grenko-sladkimi zgodbami
in pesmimi seznanjajo Slovenijo in svet o tem, kaj se dogaja
v treh zasavskih dolinah. Njihova socialno obarvana besedila
danes, v času splošne svetovne krize, pridejo še bolj do izraza.

https://www.facebook.com/presernidecember/

PRIHOD DEDKA MRAZA

PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA

Dedek Mraz že pridno lošči svoje škornje, krtači svojo brado in zbira
darila, da bo imel ob koncu decembrskih dni vse pripravljeno za
obisk pridnih otrok. V Kranj pride 29.12. ob 17.00 uri. Na odru pa
ne bo sam. Pridružila se mu bo tudi Pika Nogavička, ki bo poskrbela
za dobro vzdušje vseh, ki bodo že nestrpno pričakovali njegov obisk.

Predzadnji dan v letu bo v znamenju energičnega bluesa. Prismojeni Profesorji Bluesa manevrirajo med veselo in ritmično muziko,
zapeljejo pa vas lahko do pravih čutnih ekstaz. Njihov repertoar je
sestavljen iz avtorskih skladb, sem ter tja se na njihovem glasbenem
meniju znajde tudi kakšna priredba tujih izvajalcev, njihovih idolov, kot na primer legendarnega rock kitarista Jimija Hendrixa in
blues velikanov Freddija Kinga ter Muddyja Watersa.

TOREK, 29. DECEMBER ob 17h, Glavni trg

SREDA, 30. DECEMBER, ob 20h, Glavni trg

SILVESTROVANJE
NA GLAVNEM TRGU:
NUŠA DERENDA
ČETRTEK, 31. DECEMBER, ob 22h
Nuša Derenda nam bo na Silvestrovo
pričarala z energijo nabito in očarljivo
atmosfero! Z njenimi zimzelenimi
izvedbami priljubljenih skladb bomo skupaj
pričakali odštevanje trenutkov do novih
obljub, želja in toplih objemov najbližjih.

več na: www.tourism-kranj.si

https://www.facebook.com/presernidecember/

OTROŠKI DECEMBRSKI PROGRAM V MESTU
PETEK, 4. DECEMBER
ob 17.30 Kricekrace: Zakaj pes teče za zajcem, lutkovna predstava
SOBOTA, 5. DECEMBER
ob 10h
Prešernovo gledališče Kranj: Jacob in Wilhelm Grimm:
Rdeča kapica
ob 10h
Grad Khislstein: Nakit iz fimo mase, delavnica z Muzejčico
ob 11h
Kricekrace: Eko pod zeleno smreko, delavnice reciklaže
ob 17h
Otroški stolp Pungert: kamišibaj predstavica in izdelovanje
lutke ovčke Olge
PETEK, 11. DECEMBER
ob 17.30 Kricekrace: Račka, lutkovna predstava
SOBOTA, 12. DECEMBER
ob 10h
Prešernovo gledališče Kranj: Ilona Nagy: Sedem pik
ob 11h
Layerjeva hiša: Pav Čečkav, otroška ustvarjalna delavnica
ob 11h
Kricekrace: Eko pod zeleno smreko, delavnice reciklaže
ob 17h
Otroški stolp Pungert: kamišibaj predstavica in izdelovanje
akvarija

PETEK, 18. DECEMBER
ob 17h
Kricekrace: Kaličopkova Mojca, čajanka in obisk dobrega
moža, novoletni koncert
SOBOTA, 19. DECEMBER
ob 10h
Grad Khislstein: Praznična voščilnica, delavnica z Muzejčico
ob 10h
Prešernovo gledališče Kranj: Jacob in Wilhelm Grimm:
Škratovo ime
ob 11h
Layerjeva hiša: Pav Čečkav, otroška ustvarjalna delavnica
ob 17h
Otroški stolp Pungert: kamišibaj predstavica in delavnica
Postani gusar
NEDELJA, 27. DECEMBER
ob 17h
Prešernovo gledališče Kranj:
Ela Peroci/Desa Muck:
Muca Copatarica

OTROŠKO MESTO PRED PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM
PONEDELJEK, 14.DECEMBER
ob 17h
Obisk Stolpovega božičnega duhca. Ustvarjalna delavnica.
TOREK, 15. DECEMBER
ob 18h
Svet je kakor ringaraja
Literarni sprehod skozi pesmi, pravljice in uganke z Anjo
Štefan, priljubljeno pisateljico , ki je pred kratkim izdala
novo antologijo z naslovom Svet je kakor ringa raja.
ČETRTEK, 17. DECEMBER,
ob 18h
Take ljudske
Preplet rezijanske pripovedke “Zajec dela za lisico”, ljudskih
pregovorov in originalne glasbe po ljudski melodiki v
lutkovni predstavi
SOBOTA, 19. DECEMBER, ob 11h
Eko pod zeleno smreko, ustvarjalna delavnica reciklaže
SREDA, 23. DECEMBER, ob 18h
Zrcalce
Dobro znana pripoved o nesmiselnem sporu med gozdnimi
živalmi v obliki lutkovne predstave

SOBOTA, 26. – SREDA, 30. DECEMBER, od 14. do 17. ure

VESELJA MESTO – Kranj kot ga vidijo otroci

otroške ustvarjalne ure
Otroci so med prazniki vabljeni na petdnevno popotovanje po
domišljijskem Kranju. Na ustvarjalnih delavnicah bodo izdelovali svoje
mesto – mesto Kranj. Iz gline bodo napravili hiše, spomenike, ulice,
trge, vodnjake in mostove, jih pobarvali in umestili na zemljevid
Kranja. Vzporedno bo med urami ustvarjanja potekala vesela igralnica
Sestavljalnica, ki je namenjena tako otrokom kot njihovih staršem.
Da pa bo veselja mesto tudi pravilno zazvenelo, boste lahko igrali na
najrazličnejše inštrumente (kalimbe, didiridu, bobni), kakšnega bomo
tudi lastoročno ustvarili!
Mentorji: David Almajer, Samo Svete, Maja Strnad

KOLEDAR OSTALIH DECEMBRSKIH DOGODKOV V KRANJU
četrtek, 3. december
od 10.
Gorenjski muzej
do 18. ure Ta veseli dan kulture, brezplačni ogledi
ob 11. uri Gorenjski muzej – Mestna hiša, Njim, ki
junaki so najbolji, svetinje zlate daje v dar –
Gorenjci in odlikovanja v prvi svetovni
vojni, odprtje razstave
ob 18. uri BB teater, pri Dr. Figu
Rojstni dan Franceta Prešerna
ob 18. uri Galerija Prešernovih nagrajencev
Marija Lucija Stupica, odprtje razstave
ob 18. uri Hiša na koncu tunela
Odprtje hiše, fotografske razstave Tjaše
Eledhwen in razstave sodobnega nakita
ob 19. uri Layerjeva hiša – Mahlerca
Natasha Villon: ilustracije, odprtje razstave
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Ivan Cankar: Lepa Vida, gledališka predstava
ob 20. uri Stolp Škrlovec
Domi Vrezec: Optimist, absurdna drama
ob 21. uri KluBar, Četrtkanje: Švasanje s Catch!ness

ob 20. uri

petek, 4. december
ob 17.30
Kricekrace, Zakaj pes teče za zajcem, 		
lutkovna predstava
ob 18. uri Grad Khislstein, V blesku kovinske 		
oprave – Poznoantična lamelna oklepa
iz Kranja, odprtje razstave
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Ivan Cankar: Lepa Vida, gledališka predstava

nedelja, 6. december
ob 19.30
KluBar, Potopisno predavanje: Kamerun,
Gabon in Sao Tome e Principe

ob 21. uri

Layerjeva hiša – Stolp Škrlovec
Gorenjevizija, Gorenjska Evrovizija, 		
zabavni večer
KluBar, Videokaraoke

sobota, 5. december
ob 10. uri Layerjeva hiša, Izdelovanje voščilnic z 		
Markom Drpićem, delavnica
ob 10. uri Prešernovo gledališče Kranj, Jacob in 		
Wilhelm Grimm: Rdeča kapica, otroška
predstava
ob 10. uri Grad Khislstein, Sobotna delavnica z 		
Muzejčico – Nakit iz fimo mase, otroška
delavnica
od 10.
Down Town, pred vhodom
do 14. ure Miklavžev sejem
ob 17. uri Otroški stolp Pungert, kamišibaj predstavica
in izdelovanje lutke ovčke Olge
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Ivan Cankar: Lepa Vida, gledališka predstava
ob 21.30
KluBar, San Di Ego, koncert

ponedeljek, 7. december
ob 19. uri Layerjeva hiša – Stolp Škrlovec
Katja Jemec: Mongolija, potopis
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Vinko Möderndorfer: Mali nočni kvartet

torek, 8. december
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Ranko Babić: Moška copata
sreda, 9. december
ob 18. uri Kricekrace
Izdelovanje adventnih venčkov, delavnica
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Iztok Mlakar: Pašjon
ob 20. uri Stolp Škrlovec, Svetlana Makarovič in 		
Gyass band, koncert
četrtek, 10. december
ob 18. uri Gorenjski muzej – Mestna hiša
Življenje v Alpah, odprtje razstave
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Daniel Glattauer: Vsakih sedem valov
ob 21. uri KluBar, Četrtek By Night
petek, 11. december
ob 17.30
Kricekrace, Račka, lutkovna predstava
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Daniel Glattauer: Vsakih sedem valov
ob 21. uri KluBar, Videomix by Klemen Kozjek
sobota, 12. december
ob 10. uri Prešernovo gledališče Kranj, Ilona Nagy:
Sedem pik, otroška predstava
ob 11. uri Layerjeva hiša
Pav Čečkav, otroška ustvarjalna delavnica
ob 17. uri Otroški stolp Pungert, kamišibaj predstavica
in izdelovanje akvarija

ob 18. uri
ob 20. uri
ob 21. uri
ob 21. uri

Prešernovo gledališče Kranj
Plesni ognjemet, plesna predstava
Layerjeva hiša – Stolp Škrlovec
The Frictions, koncert
KluBar, Don Mentony Band, koncert
Down Town
Glasbeni tematski večer: 80s party

nedelja, 13. december
ob 19.30
KluBar, Asiatmin, 2. del, potopisno predavanje
ponedeljek, 14. december
od 10.
Gorenjski muzej - Ullrichova hiša
do 16. ure Valičev arheološki dan, strokovno srečanje
ob 19. uri Layerjeva hiša – Stolp Škrlovec
Samo Košnik: Gvineja, potopis
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj, Paul Dewandre:
Moški so z Marsa, ženske so z Venere
torek, 15. december
ob 18. uri Mala galerija, Mali format, odprtje razstave
Likovnega društva Kranj
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj – foaje
Anja Štefan, pogovor
sreda, 16. december
ob 18. uri Kricekrace
Izdelovanje adventnih venčkov, delavnica
četrtek, 17. december
ob 18h
Layerjeva hiša, Andrej Koruza: Dober dan, g.
predsednik, odprtje intermedijske razstave
ob 21. uri KluBar, Četrtkanje: Študent podari mi

petek, 18. december
ob 17. uri Kricekrace, Kaličopkova Mojca, čajanka in
obisk dobrega moža, novoletni koncert
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Vinko Möderndorfer: Mali nočni kvartet
ob 20. uri Layerjeva hiša – Stolp Škrlovec
Domen Logar in Nina Tomažin: Jezik 		
vesolja, odprtje razstave
ob 21. uri Down Town, v atriju
Konflikt, slovaški punk koncert
ob 21. uri KluBar, Videomix by Klemen Kozjek
sobota, 19. december
ob 10. uri Grad Khislstein
Sobotna delavnica z Muzejčico – Praznična
voščilnica, otroška delavnica
ob 10. uri Prešernovo gledališče Kranj
Jacob in Wilhelm Grimm: Škratovo ime,
otroška predstava
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Vinko Möderndorfer: Mali nočni kvartet
ob 17. uri Otroški stolp Pungertm kamišibaj 		
predstavica in delavnica: Postani gusar
ob 21. uri Down Town, v atriju
Negligence, Teleport, metal koncert
ob 21. uri KluBar
Prednovoletni žur s skupino Joške v'n
nedelja, 20. december
ob 16. in Prešernovo gledališče Kranj
ob 18. uri Sergej Prokofjev: Pepelka, balet
ob 19.30
KluBar, Madagaskar, potopisno predavanje

torek, 22. december
ob 20. uri Layerjeva hiša – Stolp Škrlovec
40. obletnica Kluba ljubiteljev glasbe, koncert
sreda, 23. december
ob 10.30
Prešernovo gledališče Kranj, Ulrich Hub: Na
in 17. uri Noetovi barki ob osmih, otroška predstava
ob 20. uri Layerjeva hiša – Stolp Škrlovec
All Strings Detached in pevski zbor 		
Mysterium, koncert na Dvociklu
petek, 25. december
ob 20. uri Layerjeva hiša – Stolp Škrlovec
Noctiferia, akustični koncert
sobota, 26. december
ob 20. uri Layerjeva hiša – Stolp Škrlovec
Demolition group, romantična praznična
izvedba koncerta
od 21.
Down Town
do 3. ure Glasbeni tematski večer: Božični rock večer
nedelja, 27. december
ob 19.30
KluBar, Namibija, potopisno predavanje
torek, 29. december
ob 19.30
Prešernovo gledališče Kranj
Mrtvec pride po ljubico
četrtek, 31. december
ob 19. uri Prešernovo gledališče Kranj
Daniel Glattauer: Vsakih sedem valov
ob 21. uri KluBar, Silvestrovanje

DECEMBRSKE UGODNOSTI IN POPUSTI V MESTU
ANTIKVARIAT CUNJAK, Prešernova 14
Akcija – knjige po 1 €. Vzemi 4 plačaj 3.
Velja za nakup knjig po ceni 1 €.
DAMIENS TATTOO & PIERCING STUDIO,
DAMJAN CAFUTA S.P.
10% popusta na piercing
DROGESAN, Prešernova ulica 19
Drogesan obdaruje! V mesecu decembru
vam ob nakupu nad 20€ podarimo cvetni
parfum.
DUHOVNO DRUŠTVO HARMONIJA,
Prešernova ulica 15
Popust na Angelske zapestnice (6€
namesto 7€) in ogrlico Zakon privlačnosti
(namesto 20 … 18€). Ob nakupu nad 30€
podarimo uhane iz kristalov.
FOTO BOBNAR, Koroška cesta 2
Foto Bobnar pri Stari pošti vam v
prazničnem decembru v vse novoletne
okvirje naredi brezplačno fotografijo po
vašem izboru.

Etno galerija DESETNICA,
Cankarjeva ulica 4
10 % popust ob prijavi na delavnice in
tečaje.
FOTO GM, Ljubljanska cesta 5
AKCIJA foto koledarjev, foto knjig in
foto daril: foto lonček, foto platno,
puzzle, voščilnice, blazine … Nudimo
vam brezplačno fotografiranje otrok ter
izdelava 5 enolistnih FOTOKOLEDARJEV
velikosti A3 za samo 9,90€.
FOTO STUDIO MOJFOTOGRAF.SI,
Slovenski trg 8
Ob fotografiranju za dokumente vam
podarimo portretno ali družinsko
fotografijo + okvir 10x15 cm.
GALANTERIJA LA MANS,
Prešernova ulica 3
Akcija od 20% - 70% na določene modele
ženskih torbic
INTELEKTA, Prešernova ulica 1
Velika ponudba First@last minute
počitnic, potovanja, novo leto

IZ ROKE V ROKO, Slovenski trg 5
Tudi v Kranju nas razveseljuje trgovina
»Iz roke v roko« second hand , ki se
nahaja v prostorih bivše knjižnice
nasproti Globusa. Izkoristite 15 % popust.
JASMIN ČAJI, Tavčarjeva 20
Čudovita darila! Velika ponudba
prazničnih, božično novoletnih čajev.
KNJIGARNA IN PAPIRNICA DZS KRANJ,
Prešernova 2,
DZS AKCIJA 5+1 GRATIS ( velja za
koledarje in rokovnike, čestitke, darilne
vrečke ).
KR’ŠTACUNA, Glavni trg 17
Ponujamo vam 10 % popust na vse
rabljene in obnovljene izdelke.
KRAJČEK, Poštna ulica 6
15% popusta na bio konopljin kruh
10% popusta na Tolminski sir Kramar
15% popust na vse eko čaje iz Krvavca
LEKARNA KRANJSKI OREL, Glavni trg 21
V času akcije vam nudimo darilne pakete
izdelkov, brezplačno izdelavo kartice
zdravil ob vnovčitvi receptov, promocije
izdelkov s posebnimi ugodnostmi

MODNI SVET LADY MAN, Koroška cesta 2
MODNI SVET LADY MAN vas vljudno vabi,
da pri njih izberete pravo, modno in
kakovostno oblačilo za svojo decembrsko
priložnost. Lepa izbira čudovitih
zimskih plaščev in jaken vas bo gotovo
prepričala. Izbirate lahko med volnenimi
in tehničnimi materiali. Zanjo in zanj!
MODNI SALON ŠPICA, Maistrov trg 12
Do 20% popusta na vse izdelke v mesecu
decembru. Svečane obleke do - 50%.
Vabljeni!
OPTIKA VERVEGA, Tavčarjeva ulica 1
Dva para VARILUX stekel za ceno enega.
PAMI, Prešernova ulica 17
Trgovini z obutvijo Pami in La Scarpa
vam nudita do – 40% znižanja na vse
modele obutve, torbic, šalov in pasov.
Ne zamudite enkratne praznične
priložnosti.
PEKARNA UMNIK, Poštna ulica 6
Pekarna Umnik Šenčur s 66-letno
družinsko tradicijo vam v naši prodajalni
pri Kokrškem mostu v času akcije nudi
najmanj 10 % popust na določene izbrane
izdelke.

RELAX TURIZEM, Prešernova 15
Paket NAUČI SE SAMA za 30 €:
individualni tečaj ličenja, kjer se boste
v eni uri in pol naučile postati same
svoje mojstrice ličenja. Možen je nakup
darilnega bona, ki je vnovčljiv do
01.03.2015
STYLE, Glavni trg 6		
Iščeš moderna oblačila, v katerih boš
najlepša in edinstvena? Pridi v trgovino
Style (poleg Doverja), kjer se dogaja.
TOBAČNA 3DVA, Poštna ulica 6
Ob nakupu nad 10€ v naši trafiki 3DVA
prejmete gratis vžigalnik. Akcija velja do
razdelitve gratis blaga.
TRGOVINA ARMYSHOP BRIGADA
Prešernova 11
Izdelki tedna, decembrski popusti do
30%, božični in novoletni popusti. Pestra
izbira toplih oblačil in pokrival ter
opreme za preživljanje prostega časa v
naravi.
TRGOVINA DOVER, Glavni trg 3
V trgovini DOVER v decembru praznični
popust – 15 % na blagovno znamko
PROTEST

VOLNA & PLETENINE ‘’BLANKA’’,
Tavčarjeva ulica 16
V prazničnem decembru vsa oblačila z
rednimi cenami 20 % ceneje.
ZLATARSTVO Brigita Rangus,
Reginčeva ulica 16
20 % popust pri nakupu verižice »nosim
tvoje ime« ter 10% popust na ostale
izdelke.
ZLATARSTVO Zvonko Lončarič
Prešernova ulica 4
20% popust na čiščenje zlatnine in
srebrnine, 15 % popust na vse ostale
storitve in 10 % popust pri nakupu zlatih
izdelkov.

HOTEL CREINA, Koroška cesta 5
Če boste v mesecu decembru prišli na
kosilo v restavracijo Creina, vam ob
predložitvi tega kupona postrežemo z
brezplačno kavico!
KAVARNA CARNIOLA, Gregorčičeva ulica 2
V prešernem decembru vam ponujamo
topli grog, kuhano vino in zimske CAKE
POPSE po ugodnih zmrznjenih cenah.

MLEČNA RESTAVRACIJA, Maistrov trg 13
Maksi palačinka z raznimi nadevi
namesto 4€ v decembru 2€
Kava in rogljiček 1,20€
RIBARNICA BARKA, Glavni trg 5
V mesecu decembru bomo v sklopu
˝Prešerni december˝ imeli 10% popust na
porcijo giric, sardel in ocvrtih kalamarov.
Za ceno 1€ pa boste dobili kavo z mlekom
/ s smetano, čaj in domače kuhano vino.
Vsi lepo vabljeni.

KAVARNA KHISLSTEIN 12.56,
Tomšičeva ulica 44
Razveseli naj vas kuhanček, osreči slastna RIBARNICA DELFIN, Tavčarjeva ulica 1
vroča čokolada, zdravje si okrepite s
Praznični catering z dalmatinskimi
sokom iz svežih sadežev.
specialitetami
Večerje za skupine – rezervirajte
KAVKA KAVA BAR, Maistrov trg 6
Ponujamo sveže ribe za praznično
CAFE GALERIJA PUNGERT KRANJ
Prijetno zimsko vzdušje, ob odprtem
pojedino
Trubarjev trg 6
ognju na Maistrovem trgu. Kuhano vino,
Izvrstno kuhano vino, cela vrsta čajev in pivo, klobase, šmorn,…
STARO MESTO, Tavčarjeva ulica 31
vročih čokolad vas bodo greli na Pungertu,
Vsak teden bo na meniju različna domača
KLUBAR,
Slovenski
trg
7
na koncu starega dela mesta Kranj.
jed na žlico in pijača za ceno 5€, Pizza
Decembrska akcija:
Decembra grog po akcijski ceni.
+ pijača za ceno 7€ , Domača pogača pri
Kuhano vino 2€
prihodu v gostilno in aperitiv
GOSTILNA STARI MAYR, Glavni trg 16
Alkoholna vroča čokolada 3,5€
V gostilni Stari Mayr Vam decembra
pripravljamo nepozabne večere z glasbo, VENUS, Maistrov trg 11
10% popust pri plačilu z gotovino.
plesom in druženjem.
Vabljeni.

3. 12. ob 17. uri
5. 12. ob 17. uri
OB 16. URI Kr
11. 12. ob 20. uri
12. in 13. 12.
14. – 30. 12.
16. 12. ob 20. uri
17. 12. ob 20. uri
18. 12. OB 20. uri
19. 12 oB 16. URI
21. 12. ob 19. uri
22. 12. ob 18. URI
27. 12. ob 19. uri
28. 12. ob 19. URI
29. 12. ob 17. uri
30. 12. ob 20. uri

Prižig luči in koncert skupine Jazzva
Sprevod Sv. Miklavža
Miklavževa kuhna (do 21. ure)
Koncert Raggalution
Pomurje v rovih pod starim Kranjem
Božično - novoletni sejem
koncert Le Serpentine
koncert Trig Law
koncert IF Floyd - Tribute to Pink Floyd
Kr Božičkova kuhna (do 21. ure)
Županov božični koncert Modrijani
Slovenski tuba božič
Koncert Andrej Šifrer s prijatelji
Koncert Orleki
Prihod Dedka Mraza
koncert Prismojeni Profesorji Bluesa
več na: www.tourism-kranj.si

14. 12. ob 17. uri
15. 12. ob 18. uri
17. 12. ob 18. uri
19. 12. ob 11. uri
21. 12. ob 17. uri
23. 12. ob 18. uri
29. 12. ob 18. uri

Obisk stolpovega božičnega duhca
Svet je kakor ringaraja
Take ljudske
Eko pod zeleno smreko
Polarna Ana: Riba
Zrcalce
Polarna Ana: Deklica z vžigalicami

26. – 30. 12.od 14. do 17. ure Veselja mesto —
Kranj kot ga vidijo otroci

31. 12. ob 22. uri
Silvestrovanje na Glavnem trgu: Nuša Derenda

https://www.facebook.com/presernidecember/

