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 Novo-stripi   

 

 
20.05.2011
  

Vabimo vas na sejem ob
stoletnici Knjižnice Otona Župančiča

v četrtek, 26. maja, med 12.00 in 18.00 uro
v podhodu Evropa.

 

Na stojnicah
-         prodaja  izdelkov  male  obrti  (unikatna  keramika,  lončarski  izdelki,
svetilke, unikatne torbe)
-         prodaja čokoladnih izdelkov
-         antikvarna prodaja knjig
-         predstavitev dejavnosti centrov MKL
-         delavnice Borze znanja
-         srednjeveška tiskarna,   sami si  boste lahko ročno stiskali  lesorez
Jakoba  Lederleina: Primož Trubar
-         predstavitev dejavnosti Slovenske Karitas
-        prodaja stripov (Strip.art.nica Buch), podpisovanje stripov Miki Muster
  
12.00 - 15.00    izdelovanje mozaikov
                         predstavitev iranske kulture in kulinarike
15.00 - 18.00    kaligrafija
                         pletenje verižnin
     
Program
 
13.00 - 15.00 nastop DJ Bakta (Jaka Batič)
16.00   nastop trebušnih plesalk – plesna skupina Ganapati 
16.30   nastop Domžalske godbe na pihala   
18.00   koncert skupine Eve Moškon

 Vabljeni!
 

 
17.05.2011
  
NE POZABITE !!!
    
Tomaž Lavrič: Predstavitev Dekaloga in pogovor z avtorjem
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Vetrinjski dvorec, Vetrinjska 30, Maribor
  
Četrtek, 19. maj 2010 ob 19. uri

Predstavitev najnovejše francoske stripovske serije Dekalog (Le Decalogue) v slovenščini,  katere četrti  del  z  naslovom Prisega (Le
Serment) je narisal Tomaž Lavrič. Sledil bo pogovor z avtorjem Tomažem Lavričem in založnikom slovenske izdaje Aleksandrom Buhom.
Pogovor bo vodil Štefan Simončič.

Po pogovoru bo sledilo risanje Tomaža Lavriča in podpisovanje stripov.
  

Čakajoč na avtogram. (foto Borut Krajnc/Mladina)
 

 
12.05.2011
  
Novo:  

Somrak - roman v stripu  
    

  
 
Ko se Bella preseli v mrakobno mestece Forks in sreča skrivnostnega Edwarda Cullena, se njeno
življenje postavi na glavo. Njegova porcelanasta koža, zlate oči, očarljivi glas in nadnaravne
sposobnosti jo privlačijo in obenem strašijo …

Stripovska priredba prvega dela velike uspešnice iz sage Somrak je nastala v tesnem sodelovanju z
avtorico Stephenie Meyer. Korejska slikarka Young Kim je zgodbo o vampirjih, ki prebivajo med
navadnimi smrtniki, spravila v pripoved s slikami, ki bo pritegnila tako ljubitelje stripa kot tiste, ki bi si
jo želeli podoživeti v drugačni obliki. 
 

Obseg/št. strani: 224
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Datum Izida: 15.04.2011
Jezik: slovenski
Leto izida: 2011
Vezava: Broširana
ISBN/EAN: 9789610115557
Mere izdelka vxš: 21,2 x 14 cm
Založba Mladinska knjiga Založba
Avtor: Stephenie Meyer
Ilustrator: Young Kim
Prevajalec: Tea Mejak
Cena: 19,95 eur

Stephenie Meyer je avtorica svetovne knjižne uspešnice Somrak ki je bila prevedena v več kot 12 jezikov, novembra
pa je bila v Ameriki premiera filma, posnetega po knjigi
Mlada luna je bila enajst tednov na 1. mestu seznama najboljših otroških knjig New York Timesa
knjiga je obnorela bralce po vsem svetu in velja za naslednico Harryja Potterja
v Mladi luni smo spet priča neustavljivi kombinaciji romantike in napetega dogajanja s primesmi nadnaravnega
‘zapleti in preobrati, polni strasti, vznemirljivosti in presenečenj so vampirsko ljubezensko sago ponesli v prostor
literarne nesmrtnosti’ New York Times 
 

    

Ilustracije in priredba Young Kim  
   
Young Kim je diplomirala na Univerzi v Seulu, študirala je slikarstvo. Dela kot animatorka in
ilustratorka. Živi v mestu Yongin v Južni Koreji.
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12.05.2011
  
Ferri
 
Žal februarja napovedani obisk Ferrija v Ljubljani odpade, gospod je zaradi zdravja do nadaljnega odpovedal vsa gostovanja.
 

 

 
11.05.2011
 
Novo:
 

 
 

 
10.05.2011

Na razstavi Tomaža Lavriča v Mariboru
  
boste polek stripov Ratman, Rdeči alarm, Appoline, Novi časi, Slepo sonce, Lomm ...
     

    

  
... Kataloga Moderne galerije ...
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... in knjige Izjave desetletja, lahko kupili tudi majice z liki, ki jih je zrisal Tomo.
 

 

  
 

 
06.05.2011
 
Novo :
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06.05.2011
 
Pozor!

Na moj naslov je priromal mail, da scenarist išče risarja za erotični strip v stilu španskih nadaljevank.
Če koga zanima, naj me kontaktira na info@stripi.si.
 

 
06.05.2011
 
Novo:
 

 

 
05.05.2011
 
Novo:
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05.05.2011
  

Tomaž Lavrič: Diareja in druge tekoče zadeve

(razstava stripa)
13. – 30. maj 2011
Vetrinjski dvorec, Vetrinjska 30, Maribor  
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Tomaž Lavrič: Diareja in druge tekoče zadeve

(razstava stripa)
13. – 30. maj 2011
Vetrinjski dvorec, Vetrinjska 30, Maribor

Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost,  kulturno – izobraževalne programe in tehnologijo
EPeKa vabi v petek, 13. maja 2011 ob 19. uri v Vetrinjski dvorec na otvoritev razstave vrhunskega
slovenskega umetnika, ilustratorja, striparja in karikaturista Tomaža Lavriča. Na razstavi bo moč videti
originalne  pasice  Diareje,  table  v  Sloveniji  pravkar  objavljenega  stripa  Dekalog  in  zadnjega  dela

albuma Rdeči alarm. Vabljeni tudi na spremljevalne dogodke, ki se bodo odvijale v sklopu razstave in ki bo trajala do 30. maja.

Tomaž Lavrič: Predstavitev Dekaloga in pogovor z avtorjem
Četrtek, 19. maj 2010 ob 19. uri

Predstavitev najnovejše francoske stripovske serije Dekalog (Le Decalogue) v slovenščini,  katere četrti  del  z  naslovom Prisega (Le
Serment) je narisal Tomaž Lavrič. Sledil bo pogovor z avtorjem Tomažem Lavričem in založnikom slovenske izdaje Aleksandrom Buhom.
Pogovor bo vodil Štefan Simončič.

Po pogovoru bo sledilo risanje Tomaža Lavriča in podpisovanje stripov.

Diareja: Delavnica stripa za male in velike otroke in zaključna zabava
Sobota, 30. maj 2010 ob 16. uri

Najbolj poznan lik Tomaža Lavriča Diareja bomo ustvarjali na delavnici stripa, ki bo namenjena malim in velikim otrokom. Risali in pisali
bomo virtualno na spletni strani mladina.si - naredi sam svojo Diarejo in na papir pod strokovnim vodstvom mentorja in risarja Edi
Termotha. Najboljše izdelke po izboru komisije z Tomažem Lavričem na čelu bomo nagradili z praktičnimi darili.

Po delavnici bo dražba originalnega dela Diareje Tomaža Lavriča. Zaslužek od prodanega dela se bo namenil humanitarni organizaciji
H.O.P.E. za otroke Slovenije.

Tomaž Lavrič – TBC je nedvomno najuspešnejši slovenski stripar dandanes, saj je prisoten s svojimi deli v Franciji, Nemčiji, Španiji,
Avstriji, Belgiji, Italiji, Srbiji, Hrvaški in BiH. Njegov opus je ne samo obsežen, ampak tudi izjemno stilsko in vsebinsko raznolik. Liki,
zgodbe in stili so drugačni od dela do dela, kar priča o resnični kvaliteti in umetniškem talentu avtorja. »Strip je »bastard«, pol literatura,
pol likovna umetnost in še kos filma. Zato deluje tako okorno v galeriji kot na literarnem večeru«, je rekel Lavrič nekoč v intervjuju. To
njegovo tezo želimo z našim projektom ovreči, saj smo mnenja, da je čas, da se strip enakovredno predstavi tako v galeriji, kjer se še
zmeraj ceni dobra risba in na literarnem večeru, na katerih so ljudje željni dobre zgodbe in dogodivščine izmišljenih ali resničnih junakov
in želijo tudi spoznati osebno plat avtorja, ki ga drugače poznajo samo preko njegovih del. Predvsem pa je pomembno, da izkoristimo
EPK tudi zato, da dvignemo strip na piedestal, ki si ga zasluži. Pa ne zaradi zvrsti kot takšne, temveč zaradi kvalitetnih domačih avtorjev,
ki spadajo v sam svetovni vrh na področju te umetnosti in Tomaž Lavrič je nedvomno eden izmed takšnih.
     
Razstava je nastala v sodelovanju s Strip.art.nico Buch. Podprli pa so jo Zavod Evropske prestolnice kulture, Ministrstvo za kulturo RS
in Mestna občina Maribor.
Medijski pokrovitelji so Mladina, Večer in Žurnal.
    

 
03.05.2011
  
Dražba originalov Mikija Mustra
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se prestavi na 08.06.2011.
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