


MARIBOR

Nedelja,  
5. 9. 2021

SInAgOgA 

MARIBOR,

Židovska ulica 4

10.00–
18.00 Kulturno izročilo mariborske sinagogeKulturno izročilo mariborske sinagoge, dan odprtih vrat

11.00
DialogDialog, predstavitev gostujoče razstave narodne 

knjižnice Izraela

ŽIDOvSKI tRg 18.00
tišina za očitišina za oči, predstavitev romana in pogovor z avtorjem 

Brankom Šömnom. Pogovor bo vodil Bojan Labović, 

nastopila pa bosta tudi Milena Zupančič in Petja 

Labović.

Sobota,  
18. 9. 2021

SInAgOgA 

MARIBOR,

Židovska ulica 4

18.00–
21.00 Kulturno izročilo mariborske sinagogeKulturno izročilo mariborske sinagoge, dan odprtih vrat

(tudi del projekta Festival fotografije Maribor 2021)

Sobota, 25. 9., 
2. in 9. 10. 2021

SInAgOgA 

MARIBOR,

Židovska ulica 4

10.00–
12.00 Kulturno izročilo mariborske sinagogeKulturno izročilo mariborske sinagoge, dan odprtih vrat

Nedelja, 26. 9. 
in 3. 10. 2021

SInAgOgA 

MARIBOR,

Židovska ulica 4

10.00–
12.00 Kulturno izročilo mariborske sinagogeKulturno izročilo mariborske sinagoge, dan odprtih vrat

Četrtek,  
30. 9. 2021

SInAgOgA 

MARIBOR,

Židovska ulica 4

18.00
Judovska kuhinja v Stari zavezi in vsakdanjikuJudovska kuhinja v Stari zavezi in vsakdanjiku, 

predavanje Maje Kutin

(tudi del projekta DEKD/tKD 2021)

Četrtek,  
7. 10. 2021

SInAgOgA 

MARIBOR,

Židovska ulica 4

18.00
Judovska praznična miza: ob šabatu in drugih praznikihJudovska praznična miza: ob šabatu in drugih praznikih, 

predavanje Maje Kutin

(tudi del projekta DEKD/tKD 2021)

Sreda,  
13. 10. 2021

SInAgOgA 

MARIBOR,

Židovska ulica 4

18.00
Ulica KUlica K, predstavitev romana Miriam Steiner Aviezer

LEnDAvA

Nedelja, 
5. 9. 2021

SInAgOgA 

LEnDAvA,

Spodnja ulica 5

18.00
Sprehod po judovski preteklosti LendaveSprehod po judovski preteklosti Lendave, vodeni ogled z 

Dejanom Süčem

LEtnI ODER 

gledališke in 

koncertne dvorane 

Lendava

20.00
Kontra-KvartetKontra-Kvartet, koncert klezmer glasbe

Od 
ponedeljka, 
6. 9., 
do srede, 
15. 9. 2021

KnJIŽnIcA 

LEnDAvA,

glavna ulica 12

V času 
odpr-
tosti 
knji-
žnice

Razstava knjig o judovski kulturiRazstava knjig o judovski kulturi

Torek, 
7. 9. 2021

SInAgOgA 

LEnDAvA,

Spodnja ulica 5

19.00
Spomin na Izsa Hajósa in njegove potiSpomin na Izsa Hajósa in njegove poti, pogovor z 

raziskovalcema dr. Judit Zágorec csuka in Dejanom 

Süčem

nEgOvA

Od srede, 
8. 9. 2021, 
dalje

gRAD nEgOvA,

negova 13

V času 
odpr-
tosti 
gradu

terra Sancta 1910: največje slovensko romanje v Sveto terra Sancta 1910: največje slovensko romanje v Sveto 

deželodeželo, dokumentarna fotografska razstava

Sobota, 
18. 9. 2021

gRAD nEgOvA,

negova 13

16.00
terra Sancta 1910: največje slovensko romanje v Sveto terra Sancta 1910: največje slovensko romanje v Sveto 

deželodeželo, slavnostno odprtje dokumentarne fotografske 

razstave



MURSKA SOBOtA

Ponedeljek, 
6. 9. 2021

POMURSKI 

MUZEJ MURSKA 

SOBOtA,

trubarjev 

drevored 4

16.00
Lípot Baumhorn, arhitekt sinagog na prelomu stoletjaLípot Baumhorn, arhitekt sinagog na prelomu stoletja, 

predavanje dr. Ágnes Ivett Oszkó

(Obvezne so prijave na e-naslov info@pomurski-muzej.si.)

Od 
ponedeljka, 
6. 9., 
do srede, 
6. 10. 2021

SLOvEnSKA 

ULIcA

Ves 
čas Arhitekturne oblike – sinagogi Lípota Baumhorna v Arhitekturne oblike – sinagogi Lípota Baumhorna v 

Szegedu in Murski SobotiSzegedu in Murski Soboti, ulična razstava

Predvidoma v 
prvi polovici 
oktobra 2021

POKRAJInSKA 

In ŠtUDIJSKA 

KnJIŽnIcA 

MURSKA 

SOBOtA,

Zvezna ulica 10

19.00
Katalogizacija judovskih molitvenikov in obrednih knjigKatalogizacija judovskih molitvenikov in obrednih knjig, 

predstavitev projekta in razstava

LJUBLJAnA

Sreda, 
8. 9. 2021

MInI tEAtER, 

DvORAnA 

BERnARD-MARIE 

KOLtèSA,

Križevniška ulica 1

19.00
Saul in Ruby – bend preživelihSaul in Ruby – bend preživelih, projekcija 

dokumentarnega filma (2020, ZDA) in odprtje 

7. Festivala Hiša strpnosti

(Dogodek bo organiziran tudi kot del 7. Festivala Hiša strpnosti.)

Četrtek, 
9. 9. 2021

MInI tEAtER,

Križevniška ulica 1

KRIŽEvnIŠKA 

ULIcA 5,

vEgOvA ULIcA 8,

KORytKOvA 

ULIcA 22

Od 
11.00 
naprej

Spotikavci/StolpersteineSpotikavci/Stolpersteine, postavitev spominskih obeležij 

(z začetkom na Križevniški ulici, nadaljevanjem na 

vegovi ulici in zaključkom na Korytkovi ulici) ter 

odprtje muzejske razstave Holokavst v Ljubljani: družina Holokavst v Ljubljani: družina 

Silberstein/SavićSilberstein/Savić in umetniške razstave vuka Ćosića 

Undeleted/OdizbrisaniUndeleted/Odizbrisani (v Mini teatru na Križevniški 1; program 

bo organiziran tudi kot del 7. Festivala Hiša strpnosti.)

Od četrtka, 
9. 9., 
do torka, 
14. 9. 2021

MInI tEAtER, 

DvORAnA 

BERnARD-MARIE 

KOLtèSA,

Križevniška ulica 1

9.00–
20.30 7. Festival Hiša strpnosti7. Festival Hiša strpnosti, filmske projekcije, predstavitve 

knjig in gledališke predstave

(več informacij o festivalu, ki bo potekal pod častnim 

pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Borutom 

Pahorjem, je dostopnih na https://www.mini-teater.si/si/

articles/3792/7-festival-hisa-strpnosti-2021.)

Nedelja, 
12. 9. 2021

ČEvLJARSKI 

MOSt

10.00
Ljubljanske judovske zgodbeLjubljanske judovske zgodbe, vodeni ogled z Majo Kutin

(Obvezne so prijave na e-naslov slovenia4u@gmail.com; sprejemajo 

jih do zapolnitve mest. vodeni ogled, ki je za obiskovalce brezplačen, 

financira Slovenska turistična organizacija, #mojaslovenija, 

#ifeelsLOvEnia, www.slovenia.info.)

cELJE

Od petka, 
15. 10. 2021, 
dalje

OSREDnJA 

KnJIŽnIcA 

cELJE,

Muzejski trg 1a

V času 
odpr-
tosti 
knji-
žnice

Marpurgi: med zgodovino in literarno svobodoMarpurgi: med zgodovino in literarno svobodo, začetek 

gostovanja dokumentarne razstave Sinagoge Maribor in 

Mariborske knjižnice

 

Obisk in ogled vseh prireditev sta brezplačna.Obisk in ogled vseh prireditev sta brezplačna.

vljudno vabljeni!

 

Organizatorji prireditev si pridržujemo pravico do spremembe in odpovedi programa. Obiskovalce prosimo, 

da spremljajo aktualne objave na spletnih straneh posameznih organizatorjev.



POMEMBnO OPOZORILO!

Javnih kulturnih prireditev se lahko udeležijo le obiskovalci, ki izpolnjujejo pogoj Pct (preboleli, 

cepljeni, testirani). Zaradi spoštovanja preventivnih ukrepov za preprečevanje in omejitev širjenja 

bolezni covid-19 naprošamo obiskovalce prireditev, da vzdržujejo tudi primerno medsebojno 

varnostno razdaljo, ob obisku zaprtih prostorov ter na prireditvah z več kot 100 udeleženci ali na 

prireditvah, na katerih ni mogoče zagotoviti zadostne medsebojne razdalje, pa uporabljajo obrazno 

masko, ki pokriva celoten nosno-ustni del. vsi obiskovalci si morajo tudi razkuževati roke ob vstopu 

na posamezno prizorišče in izstopu z njega, skrbeti za pravilno higieno kašlja oziroma kihanja in 

upoštevati druga varnostna navodila organizatorjev.

Skladno z vladnim Odlokom o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom 

v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/2021; v nadaljevanju: Odlok), morajo organizatorji 

oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev zagotoviti spoštovanje pogojev iz Odloka, pri 

čemer se pogoj Pct preveri že pred vstopom v prostor oziroma na površino, kjer se izvaja javna 

kulturna prireditev.

Obiskovalce prosimo za razumevanje.

 

Organizatorji

nacionalni koordinator projekta v Sloveniji

Posamezne prireditve 

so podprli:

Mestna občina Ljubljana; Mestna občina Maribor; Mestna občina Murska Sobota; Ministrstvo za 

kulturo RS; Občina Lendava; veleposlaništvo Države Izrael

Za pomoč in sodelovanje pri pripravi razstave Holokavst v Ljubljani: družina Silberstein/Savić  

se prijazno zahvaljujemo gospe Esteri Savić Bizjakse prijazno zahvaljujemo gospe Esteri Savić Bizjak.

Partnerji projekta


