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Napovednik za november 2012:
       
Razstava in pogovorni večer
  
Mestna knjižnica Ljubljana in Strip.art.nica Buch
 
Strip – ob bok knjižnim klasikom – Iztok Sitar

6.–30. november Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
    
V sklopu projekta Strip - ob bok knjižnim klasikom bomo z razstavo in pogovornim večerom predstavili enega izmed najvidnejših
ustvarjalcev stripa pri nas, Iztoka Sitarja.
Iztok Sitar, publicist, stripovski avtor, karikaturist in ilustrator sodi med družbeno angažirane avtorje. Njegovi stripovski seriali so
izhajali  v številnih časopisih in revijah. Ukvarja se tudi s stripovsko teorijo in kritiko in je avtor obsežne monografije Zgodovina
slovenskega stripa 1927-2007.
    
Odprtje razstave in pogovorni večer z avtorjem, ki ga bo vodil Aleksander Buh, bo v torek, 6. novembra, ob 19:00 uri, v
Knjižnici Otona Župančiča - 3. nadstropje.
      

 
   
Miki Muster 8
    
Podpisovanje 8. knjige Mikija Mustra bo v četrtek, 08. novembra, ob 19:00 uri, v Strip.art.nici Buch.
   
Miki je že ošilil svinčnik in vas pričakuje!
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Dick Long - knjiga 1
  
Predstavitev in podpisovanje 1. albuma Dick Longa bo v torek, 20. novembra ob 19:00 uri, v Strip.art.nici Buch.
  
V dobrih desetih letih, kar je v hrvaškem Playboyu izhajal kultni strip Dick Long, se je nabralo za štiri 108 stranske albume nagajivega
kriminalnoerotičnega stripa.
V njem nam Dick Long odgovori na vsa vprašanja, ki si jih ne upamo postaviti niti svojim mamam.
Okrca pa tudi risarja, češ, da pretirava z dolžino, po kateri ga cenijo ženske, "Kdo pa ima, lepo vas prosim, tolikšen nos?" se sprašuje.
   
Drage moje, priporočljivo novoletno darilo za vašega ljubega ... garantirano boste imele nekaj dni miru pred njim ... hm, ali pa bo še
bolj vroče?!
  
Z nami bojo avtor Štef Bartolić, scenarist Darko Macan, založnik Bernard Radovčić, mogoče pa boste srečali tudi Dicka.
  

 
Opomba: strip je v hrvaščini. 
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10.10.2012
 
Spoštovani!

Blues-rock skupina Flota C vas vabi na koncert, ki bo v petek, 12.10.2012, ob 20. uri v restavraciji Origano na Vrhovcih.
Poleg glasbe in stalne vinske karte bodo v Origanu poskrbeli za dodatno vzpodbudo s pivom Praha in prigrizki.
Povabite prijatelje in pridite v Origano!

Vstop prost. 

  
 
Flota C so Gašper Buh, Nejc Juren in Tilen Štajnpihler.
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