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TRST - Začel se je Trieste Science + Fiction Festival

Na velikem platnu tudi
skrivnostna epidemija

Danes je postal polnoleten naš
godbenik LORIS. Še na mnoga, srečna
in mladostna leta ti želijo vsi godbeniki Pihalnega orkestra Breg.

HOTEL NA KRASU

Kratki filmi, švicarski niz in islandsko podeželje

išče sobarico za pogodbo s polnim urnikom. Za informacije tel.
št. 366-1096705.

Levo prizor iz filma
Absolute Denial,
desno pa
švedska igralka
Noomi Rapace
v filmu Lamb;
igrala je tudi že
v filmu
Alien: Covenant
Ridleyja Scotta

IŠČEM DELO
kot pomočnica starejšim.
Tel.: 00386-31497907.

TS SCIENCE + FICTION

V gledališču Rossetti se je s sinočnjim
predvajanjem ﬁlma The Last Journey Romaina Quirota začel 21. mednarodni festival znanstvenofantastičnega ﬁlma Trieste
Science + Fiction Festival, ki bo do 3. novembra ponudil več kot 40 ﬁlmskih premier in tri tekmovanja ob navzočnosti režiserjev, igralcev in drugih protagonistov
sedme umetnosti. Festival društva La Cappella Underground poteka tako v živo (v
gledališču Rossetti in kinu Ariston) kot na
spletni platformi SciFiClub MyMovies.
Danes stopa festival v živo, v Rossettiju bodo od 14. ure na ogled kratki
ﬁlmi iz selekcije European Fantastic Shorts,
ki se potegujejo za nagrado méliès d’argent.
Začenja pa se tudi fokus, posvečen švicarskim znanstvenofantastičnim produkcijam
v sodelovanju z ustanovo Swiss Films in s
festivalom v Neuchatelu: v Aristonu bo

ob 17. uri prebil led ﬁlm iz leta 1979
Grauzone, mokumentarec, v katerem je
govor o epidemiji, ki jo vlada skriva.
Ob 17.30 bo v Rossettiju na sporedu
animirani ﬁlm Absolute Denial, ki ga je
Ryan Braund ročno narisal v 30.000 fotogramih. Ob 19.30 bo v Aristonu na sporedu The Innocent Simona Jaquemeta, halucinogeno potovanje po človeški psihi.
Ob 20. uri bo v Rossettiju čas za znanstvenofantastični vestern Settlers Wyatta
Rockefellerja, ob 22. uri v Aristonu za
ﬁlm Chimères Olivierja Beguina o čudnih
posledicah transfuzije krvi, ob 22.20 pa
bo v Rossettiju na vrsti Lamb Valdimarja
Johannssona; v ﬁlmu islandski par brez
otrok izziva zakone narave.
Program in informacije o abonmajih
so na spletnem naslovu www.scienceﬁctionfestival.org.

Ne samo filmi

Festival Science + Fiction spremlja več
vzporednih dogodkov, v nedeljo ob
17. uri bo svoj roman v Aristonu predstavila Sabina Guzzanti. Prvo znanstveno srečanje iz niza Mondofuturo
bo danes ob 12. uri na YouTube kanalu
festivala: Fabio Pagan se bo pogovarjal
z astrofizikom Amedeom Balbijem.
V soboto ob 10. uri pa bodo v kavarni
Rossetti predstavili knjigo C’era una
volta... a Triestewood, ki je izšla pri založbi White Cocal Press. Trst v hollywoodski omaki je opisal Andrea Martinis:
naj namignemo, da bodo tržaške filmske produkcije tipične, popularni Squid
Game se bo npr. prelevil v Spriz Game.

Je knjigo prebral Quentin Tarantino?

IŠČEM V NAJEM manjše skladišče z
dvoriščem/parkiriščem v Trstu ali
bližji okolici. Tel. št. 349-2839296.
PRODAJAM peč na drva znamke Termorossi mod. Aspirotronic LE 35,
zalogovnik vode (pufer) Cordivari
2000 lt in bojler 300 lt Ferroli. Tel. št.
346-9520796.
PRODAM pet lesenih vrat, cena 30,00
evrov za kos; dimenzije odprtin za
vrata: dve 88x214 cm, dve 78x214 cm
in ena 78x210 cm. Tel. št. 347-7217198.
PRODAM zimske gume, rabljene eno
zimo, Falken HS449 Eurowinter
185/55 R15 82H, po ugodni ceni. Tel.
št. 391-4617396.
PRODAMO malo rabljeno termopeč
na drva iz nerjavečega jekla s panoramsko zasteklitvijo, znamka Rizzoli,
dimenzije 60x60x85 cm. Cena in ogled
po dogovoru. Tel. št. 040-231873.
V KRAŠKI VASICI prodam veliko hišo
iz kraškega kamna, primerno za več
družin in za razne dejavnosti. Za informacije: 340-4551003.

TRST - Projekt praznuje 15. obletnico

Rojeni za glasbo
Rojstnodnevna zabava na Facebooku – Pozitivni učinki petja na predšolske otroke
Nastal je v Trstu, razširil se je v
vse italijanske dežele, v rodnem mestu
pa ohranja svoj glavni sedež. Projekt
Nati per la musica (Rojeni za glasbo),
ki poudarja blagodejne učinke glasbe
za razvoj otroka od nosečnosti in
zgodnjega otroštva dalje, praznuje
svojih prvih petnajst let. Družine s
predšolskimi otroki ozaveščajo s strokovno podkovano pisano ekipo knjižničarjev, vzgojiteljev, glasbenikov, pediatrov in babic. Program pa promovira kulturno društvo pediatrov (Associazione culturale pediatri) in središče za zdravje otroka (Centro per la
Salute del Bambino).Praznovanje je
sicer že v polnem teku.
Odločili so se za niz spletnih dogodkov. Na Facebook strani projekta
so denimo vsak dan objavljali dve izmed desetih glavnih točk manifesta,
ki so ga sestavili leta 2014. Vsaka
izmed njih odgovarja na vprašanje,
zakaj naj starši otroku pojejo in z njim
glasbeno ustvarjajo. Prvi odgovor se
glasi, da je malčku to preprosto všeč.
Ob glasbi uživa, še preden bi privekal
na svet, razlagajo strokovnjaki. Poleg
tega pa na ta način tako mamica kot
očka bolje spoznata otroka in ta njih,
odnos rase in se krepi. Zanemariti ne
gre seveda niti vpliva na zdravje. S
petjem se razvija sposobnost ohranjanja pozornosti, ob njem se sprošča in
zato zvečer lažje zaspi, hitreje spoznava
besede in pridobiva na čustvenem
razvoju. Otrok ob poslušanju maminega, pa tudi očetovega prepevanja se
prej nauči govoriti, ob tem pa se
seveda tudi zabava. Kdor rase v glasbenem okolju – je še navedeno v manifestu – ima v njem spodbudo, da se
še sam aktivno loti ustvarjanja in se
nauči z gibi spremljati glasbo, dobi

občutek za ritem. Kaj še? Spozna širok
razpon različnih glasbenih žanrov,
tudi tistih drugih kultur, postaja dovzetnejši za usvajanje različnih sposobnosti in se nauči biti v družbi.
Rojstnodnevna zabava projekta
bo na družbenem omrežju na na vrsti
jutri ob 19. uri, ko se bodo poglobili v
samo vsebino projekta. Spregovorili
bodo pediater Stefano Gorini, glasbenik
Salvatore Lo Russo in pedagog Antonio
Di Pietro. Svoje pričevanje bo podala
mama, ki je sodelovala pri projektu.

O spolni odvisnosti

V gledališču Dei fabbri bo od danes
do sobote ob 20.30 na odru predstava Love me tender v režiji Marcele
Serli. Shi Yang Shi in Marco Ottolini
bosta brisala tabuje in se poglobila
v vprašanje spolne odvisnosti.

Mozartova matineja

V nedeljo ob 11. uri bo v Skladišču
26 v Starem pristanišču koncert v
okviru 21. mednarodnih glasbenih
matinej, ki jih prireja Nuova orchestra Ferruccio Busoni. Nastopil
bo pianist Giuseppe Albanese, ki
bo ponudil Mozartove skladbe.

Spomin na Bonifacia

Tržaški škof Giampaolo Crepaldi,
zgodovinar Raoul Pupo in Mario
Ravalico bodo danes ob 18. uri v
pastoralnem centru Pavel VI. v Ul.
Tigor 24/1 predstavili knjigo Catechesi sul Credo blaženega Francesca Bonifacia.
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VREME VČERAJ: temperatura zraka
16,7 stopinje C, zračni tlak 1025,8 mb
pada, vlaga 51-odstotna, veter 19 km
na uro severovzhodnik, nebo jasno,
morje rahlo razgibano, temperatura
morja 16,8 stopinje C.

DRUŽINA COLJA je odprla osmico
»pri Jožkotu«, Samatorca 21. Tel.
040-229326. Vljudno vabljeni.
DRUŽINA CORETTI je odprla osmico
v Lonjerju. Toplo vabljeni! Tel. št.
340-3814906.
OSMICA je odprta v Šempolaju, v oljčnem gaju.
PAOLO IN MARINKA sta v Mavhinjah
na Punkišči odprla osmico. Tel. 040299985.
ROBERTO ŠAVRON je odprl osmico v
Zgoniku 36. Vesel bo vašega obiska.
Zaželena je rezervacija. Tel. št. 3471279957.

POIŠČI NAS NA FACEBOOKU

POSTANI NAŠ SLEDILEC

SIMON
Sonce vzide ob 7.39 in zatone ob 17.57 Dolžina dneva 10.18 - Luna zaide ob 15.09.
Jutri, PETEK, 29. oktobra 2021
IDA

PrimorskiD

@primorskiD

BREZPLAČNO
LEKTORIRANJE
KRAJŠIH
BESEDIL
Potrebujete jezikovni pregled vabila, oglasa, uradnega e-dopisa, krajšega tiskovnega sporočila ali
drugega besedila za javnost?
• Izkoristite storitev brezplačnega lektoriranja.
• Na naslov jezik@slori.org pošljite besedilo v obsegu
do 2.250 znakov.
• Pregledano besedilo boste prejeli v dveh delovnih dneh.
• Več informacij: www.slori.org/jezik

NI NAM VSEENO!
Skupaj za boljšo slovenščino v javnosti.
SLORIjezik, jezikovna podpora skupnosti

PLANINSKI ODSEK SK DEVIN prireja v
nedeljo, 31. oktobra, izlet do Koče pri
Triglavskih jezerih (1685 m) iz Planine
Blato (1147 m) čez Prode. Do Koče so
predvidene 3h 15 min hoje. Odhod ob
6. uri iz Sežane, prevoz z osebnimi avtomobili. Obvezna pohodniška oprema.
Kosilo iz nahrbtnika. Info in vpis na
tel. št. 347-6139495 (Silvia).
SKD DRAGO BOJAN organizira od 30.
decembra do 2. januarja 2022, Silvestrovanje v Lovranu. Info in vpisovanje
na tel. št. 340-2741920 (Mirela).
MLADINSKI IN ALPINISTIČNI ODSEK
SPDT vabita v nedeljo, 7. novembra,
na jesenski pohod na Sveti Primož,
sledilo mu bo še plezanje v Križu. Izlet
je primeren za otroke od 6. do 12. leta.
Zbirališče na Proseku (pri spomeniku)
ob 9. uri. Prijave do četrtka, 4. novembra, na tel. št.: 331-7045458 (Julija) ali
342-3272894 (Nika).
SPDT organizira v nedeljo, 7. novembra,
izlet v neznano. Udeleženci bodo imeli
možnost izbire med krajšim triurnim
in daljšim štiriurnim pohodom, oba
sta nezahtevna. Organizatorji zagotavljajo zanimive oglede, užitek ob čudovitih razgledih in obilo prijetnega razpoloženja. Avtobus bo odpeljal iz Trsta,
s trga Oberdan ob 7.30 in ob 7.50 s trga
v Sesljanu. Poleg pohodniške opreme
in pohodniških palic, je obvezno zeleno
potrdilo, zaščitna maska in upoštevanje
varnostnih ukrepov. Prijave sprejemamo
do vključno četrtka, 4. novembra, oz.
do zapolnitve mest na tel. št. 040413025 ali 328-4717974 (Marinka).

SiVince Tutto 27. oktobra 2021

Super Enalotto Št. 243
17 22 46 49 61
Nagradni sklad
1 dobitnik s 6 točkami
3 dobitniki s 5 točkami
103 dobitnikov s 4 točkami
1475 dobitnikov s 3 točkami
8841 dobitnikov z 2 točkama

87
184.305,00 €
59.346,21 €
2.088,79 €
139,93 €
38,73 €
5,25 €

