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KULTURA

Stran: KULTURA  - Datum: sreda, 13. november 2013

Deset večnih Furlanovih
Kino Udarnik, ambasada Slovenske Kinoteke, danes ob 20. uri z Eisensteinovo
Oklepnico Potemkin začenja retrospektivo desetih najljubših klasik prvega direktorja
in soustanovitelja Slovenske Kinoteke Silvana Furlana... >>

Stran: KULTURA  - Datum: sreda, 13. november 2013

Murkova nagrada za življenjsko delo Zmagu
Šmitku
V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) so v
ponedeljek zvečer podelili Murkovo nagrado, priznanja in
Murkove listine za leto 2013. Murkovo nagrado za
življenjsko delo je prejel upokojeni profesor Zmago
Šmitek , priznanja pa etnologinja Ivica Križ , muzejska
svetovalka Daša Koprivec  in Muzej Ribnica... >>

Stran: KULTURA  - Datum: sreda, 13. november 2013

Divjad travmati čna, igra stati čna
Gledališka predstava Divjad je avtorski projekt režiserja
in dramatika Nejca Gazvode  in ne nazadnje tudi izvrstnih
igralcev in igralk Maruše Majer , Aljaža Jovanovi ča,
Jurija Drevenška , Tine Vrbnjak , Ajde Smrekar  in
Mateja Puca ... >>

Stran: KULTURA  - Datum: torek, 12. november 2013

Slovarske javno-zasebne vojne
Bitke, ki se zadnje mesece bijejo med tukajšnjimi
jezikoslovci - tistimi institucionalnimi in "privatniki" - so
prerasle v nevaren spopad konceptov... >>

Stran: KULTURA  - Datum: torek, 12. november 2013

V iskanju repertoarne sredine
V iskanju zlate repertoarne sredine, ki bi gledalcem
ponudila ne samo spoznanje o novem ustvarjanju na
področju umetniškega plesa, ampak tudi poskrbela za
ohranjanje baletne dediščine, se je vodstvo SNG Maribor
opredelilo za najstarejše baletno delo, ki se še vedno
izvaja na baletnih odrih po vsem svetu... >>

Stran: KULTURA  - Datum: torek, 12. november 2013

Čez meje in druge omejitve
V Kultu3000, obnovljenem paviljonu v muzejskem
kompleksu na Metelkovi, je včeraj priznanje revije Ekran
za prispevek k filmski publicistiki prejel dolgoletni Večerov
urednik in novinar Vili Vuk... >>

Stran: KULTURA  - Datum: ponedeljek, 11. november 2013

O mladih in odraš čanju
Precejšnja pozornost na 24. ljubljanskem mednarodnem
filmskem festivalu LIFFe je namenjena vsebinsko in
problemsko vsaj še eni, v izbranih filmih izpostavljeni, pomembni tematiki, namreč
problematiki mladih, njihovih življenj in težav, postavljenih tudi družbeni kontekst ter z
njim seveda zaznamovanih... >>

Stran: KULTURA  - Datum: ponedeljek, 11. november 2013

Več ...

MNENJA ...

DANES:

Spoznanja
Aleš Kocjan

ODMEV:

Priskledniki
Srečko Klapš

DANES:

Glasna tišina
Matija Stepišnik

ODMEV:

Navdih s
severovzhoda
BRANKO ŽUNEC

AKTUALNI VIDEO PRISPEVKI

Poginuli kit
"eksplodiral"
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S kladivom nad
nerojenega otroka
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Z Galaxy Gear kot
"Knight Rider"
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VOX POPULI

Na podlagi česa se odlo čate, komu boste na
volitvah oddali svoj glas?

Na podlagi pripadnosti stranki

Na podlagi zaupanja v predsednika stranke

Na podlagi programa predstavljenega v
predvolilni kampanji

Na podlagi zaupanja v kandidata stranke

Na podlagi javnomnenjskih anket

Že nekaj časa ne hodim na volitve

Rezultati in komentarji    |   Arhiv

Kredarica
rahlo oblačno
2 °C
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Pionir in klasik filmske publicistike
Priznanje revije Ekran je bilo ustanovljeno lani, ob
50-letnici izhajanja revije za film in televizijo Ekran, zato
da bi z njim simbolno poudarili zasluge slovenskih filmskih
publicistov in kritikov, ki so s svojim delom prispevali k
dvigu filmske kulture v Sloveniji... >>

Stran: KULTURA  - Datum: sobota, 9. november 2013

Osamosvajanje izpod avtoritete EU
Ali tako uspešno, pri gledalcih nadvse (pri)ljubljeno, kot
njegova izjemno uspešna predhodnica, mladinska
taborniška komedija Gremo mi po svoje (GMPS) avtorja
Miha Hočevarja, osvajalka okoli 208 tisoč kino gledalcev (brez številnih kupcev na
DVD-ju pa TV-gledalcev ... >>

Stran: KULTURA  - Datum: sobota, 9. november 2013

Popravek
V včerajšnjem članku o premieri Navihanke smo pomotoma zapisali, da je Peter
Krajnc, o katerem je govoril koreograf Vladimir Derevianko, odrski mojster... >>

Stran: KULTURA  - Datum: sobota, 9. november 2013

Dober odtis
Kar petindevetdeset vrtcev in osnovnih šol je sodelovalo
in izmed tisoč dvesto prispelih grafičnih listov je strokovna
komisija v sestavi Črtomir Frelih, dr. Jurij Selan in Samuel
Grajfoner za razstavo, ki je na ogled v prostorih I... >>

Stran: KULTURA  - Datum: sobota, 9. november 2013

Ekranovo priznanje Viliju Vuku
Večerov (upokojeni) novinar Vili Vuk je letos prejemnik
priznanja revije za film in televizijo Ekran... >>

Stran: KULTURA  - Datum: sobota, 9. november 2013

Usode družin in otrok
Osredotočenost na usode in težave družin in otrok kot
eno pomembnih tematik filmov aktualnega 24.
ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala LIFFe od
6. do 17. novembra, tradicionalno že sedmo leto zapored
z izborom programa tudi v mariborskem kino centru
Kolosej, je že v prvih dveh festivalskih dneh dokazalo več prikazanih filmov, uvrščenih
v nadaljnjih dneh tudi v mariborski izbor... >>

Stran: KULTURA  - Datum: petek, 8. november 2013

Krvna vojna in jogurt umetni činih encimov
Razstava v Portalu Kible v Mariboru, ki je središčni
dogodek festivalske platforme MFRU-Kiblix 2013, je na
predsinočnji otvoritvi ponudila tudi priložnost druženja z
umetniki v živo, ob njihovih razstavnih projektih... >>

Stran: KULTURA  - Datum: petek, 8. november 2013

Komi čna Navihanka v mariborski razli čici
Mariborska Opera in Balet bosta drevi premierno
uprizorila komični balet na glasbo Ferdinanda Hérolda in
Petra Ludwiga Hertela v aranžmaju Jean-Michela
Damaseja Navihanka (La fille mal gardée) v koreografiji
Vladimirja Derevianka  in pod taktirko Mladena
Tarbuka ... >>

Stran: KULTURA  - Datum: petek, 8. november 2013

Vrhunski nabor svetovnega filma
Filmski ljubitelji bodo do prihodnje nedelje tudi v
mariborskem Koloseju prišli na svoj račun, saj 24. Liffe
znova ponuja vrhunski nabor filmov iz vsega sveta... >>

Stran: KULTURA  - Datum: četrtek, 7. november 2013

Bruseljski nagradi Slovencem
V Bruslju so v ponedeljek v okviru Evropskega kulturnega foruma prvič podelili
nagrade za izjemne inovacije informacijske in komunikacijske tehnologije za
spodbujanje kulture, imenovane @diversity Awards... >>

Stran: KULTURA  - Datum: četrtek, 7. november 2013

Zagreb: Tegan & Sara in Yo La Tengo!
Zagreb prehiteva Ljubljano po desni. Dva vrhunska
koncerta ponuja mikavno mračna Tvornica danes in jutri...
>>

Igralke, ki se starajo
po naravni poti

Zvezdniki z
atraktivnimi in
uspešnimi sorojenci

Moški, ki je postal
spletni zvezdnik s
svojimi tiso čimi
bradami

Najbolj čudaški
hipsterji

Nostalgi čni nikonov dan
fotografije

Kakiji na krožniku

Seksi Viktorijini angel čki Mis Universe 2013 prihaja iz
Venezuele

Jolanda nad Filipine Comic Con 2013

Olje z dobrimi
maščobami
- Kje vse v prehrani je
dobro uporabiti
konopljino olje?
"Konopljino olje se
lahko... >>

Zloraba psihi čne moči
Spoštovani gospod
Marjan, že pred leti je v
moje roke prišla knjiga
Karmična... >>

BOB DNEVA

Boris Keuc, Mariborska razvojna agencija:
"Analize kažejo, da je Slovenija kar večino
evropskega denarja zakopala ali zazidala. Temu
primerno je sedaj tudi stanje. Imamo veliko praznih
stavb, na drugi strani pa ljudi, ki nimajo dela."

Komentiraj ...

KOMENTARJI IN OCENE

Zadnji komentarji
Najbolj komentirani članki tedna
Najbolj brani članki tedna, meseca, leta
Najbolje ocenjeni članki tedna
Najboljši komentarji tedna, meseca

Bonbon.si

www.Bonbon.si

GALERIJE

Več galerij ...

Tednik 7DNI
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Stran: KULTURA  - Datum: četrtek, 7. november 2013

Starodavna legenda, prežeta z mariborskimi
protesti
Lani je prvič na oder mariborskega lutkovnega gledališča
postavil Ribiča Tara, letos se vrača s Piskačem iz
Hamelina... >>

Stran: KULTURA  - Datum: četrtek, 7. november 2013

V Cankarjevem domu za četek 24. Liffa
V Cankarjevem domu so sinoči ob 20. uri odprli 24.
ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe... >>

Stran: KULTURA  - Datum: četrtek, 7. november 2013

Beneški kipar in arhitekt v Ljubljani
"Ni me bilo treba prav dosti nagovarjati k založništvu te
monografije," je dejal mariborski galerist Primož Premzl ,
tudi urednik monografije o največjem baročnem kiparju v
našem prostoru... >>

Stran: KULTURA  - Datum: sreda, 6. november 2013

Znanost skozi umetnost Kreativni dizajn
Danes, 6. novembra, se v Kibla portalu na Valvasorjevi
40 začne mednarodna festivalska platforma
MFRU-KIBLIX 2013 z naslovom Ko svetovi trčijo... >>

Stran: KULTURA  - Datum: sreda, 6. november 2013

Slovenski superjunak, kot ga vidi 21. stoletje
Tokrat sta združili moči obe Drami, mariborska in
ljubljanska. Premiera Levstikovega Martina Krpana,
samosvojega in preprostega človeka, ki se ukvarja s
tihotapljenjem soli, bo jutri na mariborskem odru,
ljubljanska bo dva dni kasneje... >>

Stran: KULTURA  - Datum: sreda, 6. november 2013

Kreativni dizajn
Med zanimivimi omizji festivala bo med drugim tisto o institucijah na področju
sodobne umetnosti pa o kreativnem dizajnu o interdiscipliniranih pristopih v umetnosti
in znanosti, ki bo predstavilo prodore v skrite znanstvene sfere genetike, sintetične
biologije, hibridne genetike, medicine, jedrske fizike, astrofizike, kemije,
matematike... >>

Stran: KULTURA  - Datum: torek, 5. november 2013

Razstava na temo prve svetovne vojne
V londonski Narodni galeriji portretov za prihodnje leto napovedujejo razstavo ob
100. obletnici začetka prve svetovne vojne, naslovljeno The Great War in Portraits
(Velika vojna v portretih)... >>

Stran: KULTURA  - Datum: torek, 5. november 2013

Mi, vi, oni
Ob 19. uri bo v Umetnostni galeriji Mariboru prva
predstavitev ustvarjalne in podkulturne scene
osemdesetih let 20. stoletja v Mariboru in okolici... >>

Stran: KULTURA  - Datum: torek, 5. november 2013

Razstava del Anisha Kapoorja v Berlinu
Veliko razstavo britansko-indijskega umetnika Anisha
Kapoorja v berlinskem muzeju Martin-Gropius-Bau si je
od sredine maja ogledalo že kar 100.000 ljubiteljev
sodobne umetnosti... >>

Stran: KULTURA  - Datum: torek, 5. november 2013

Ob 40-letnici izhajanja ČKZ Festival za kritiko znanosti
Časopis za kritiko znanosti (ČKZ) štiri desetletja izhajanja praznuje s Festivalom za
kritiko znanosti, ki ga je v Slovenski kinoteki odprl dokumentarni film Razmerja
Marine Gržinić... >>

Nanotehnologija in
smetje
O nanotehnologiji
govorijo kot o tehnologiji
prihodnosti.
Napovedujejo ji, da bo...
>>

20 poti do boljšega
spanja
Sestavite si urnik spanja
in se ga držite Pojdite v
posteljo vsak dan ob isti
uri... >>

Ste pomislili na kamin
v kopalnici?
Če radi poležavate v
kopalni kadi, ste gotovo
pomislili, kako... >>

Prestižni smu čarski
apartma
Leta 1850 so v
Francoskih Alpah v kraju
Le Petit Chateau... >>

Kopalnica, divja in
groba
Kopalnica z veliko lesa,
kamna in staro opremo
je lahko videti... >>

Barski stol čki v kuhinji
Če imate kuhinjo s
pultom, ali razmišljate o
njej, si oglejte... >>

... da se 85 odstotkov rastlinstva
na Zemlji nahaja v oceanih (v
globinah in na površju)?

ALI STE
VEDELI

Portal za ljubitelje
malih živali

Dirkec Peter
peter rezen

Katja �ANIca Slavica

Klepetalnica
Barvni
horoskop
Horoskop po
urah
Prerokovanja
Slovar sanj
Bioritem

Imena za
novorojenčka
Detektor laži
LOTO
Ujemanja
eČestitke

www.7DNI.com

NAŠ DOM

www.NASDOM.net

Pošljite sliko svojega hišnega ljubljenčka ali pa ocenite
fotografije drugih obiskovalcev.

ZABAVA

Dnevni horoskop
Kaj zvezde govore o vaši prihodnosti?

Toti list
Zabavnejša plat življenja

VEČEROVE AKCIJE, PRILOGE, DOSJEJI

Bobu bob
Večernica
Očistimo packe v naravi
Poletna fotografija: 2010, 2009, 2008
Pustna fotografija: 2013

Spletni dosjeji:
Eurosong 2012: Baku, Azerbajdžan
Evropska prestolnica kulture 2012
Nogometni klub NK Maribor
Prašičja gripa
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Stran: KULTURA  - Datum: torek, 5. november 2013

Deli, posve čeni Jemec Boži čevi
Ob 85-letnici ilustratorke Marjance Jemec Božič so pri Mladinski knjigi izdali knjigo
zgodbic Anje Štefan Gugalnica za vse z jubilantkinimi ilustracijami ter izbor zgodb in
pesmi s podobami Marjance Jemec Božič z naslovom Pravljični cvet... >>

Stran: KULTURA  - Datum: ponedeljek, 4. november 2013

Zapleti pri slovarju slovenskega jezika
Po prejetem predlogu za izdelavo novega slovarja slovenskega jezika treh
jezikoslovcev so na ministrstvu za kulturo pripravili pogovor s predlagatelji in
predstojnikom Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (ISJ)... >>

Lokacijske novice

Valentinov barometer

Večerov piknik

Spletne zanimivosti

VIDEO: Gregor
Bezenšek želi, da mu
spregovori Bog

 

Jože Prin čič: Cerkev
je bila zgled partiji

V sojenju direktorju
ZD Velenje zaslišani
dve pri či

 

Čudodelna mo č
otroškega pudra

Dinersovo kartico
sprejme 3300
trgovcev

 

VIDEO: Vaja za ritne
in stegenske mišice
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Časopisno založniško podjetje
VEČER, d.d.
Ulica slovenske osamosvojitve 2
2504 Maribor

Tel.: 02 / 23 53 500
Fax.: 02 / 23 53 368
TRK: 04515-0000521398
Davčna št.: SI50611631
Matična št.: 5048362000

Vse z naročniškimi
razmerji urejate na naslovu
narocnina@vecer.com
ali revije@vecer.com
ali po telefonu 02 23 53 324.
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