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 Drobtinice   

 

 
28.05.2010
 
diareja
 

 
Vir: http://www.mladina.si/
 

 
27.05.2010
 

Sport.Dnevnik.si Šport/Nogomet

"Charlie Brown gre na SP": Slovenci z najgršimi dresi v
Južnoafriški republiki?
Nogomet - četrtek, 27.05.2010 15:08 Tekst: (agencije)

Ljubljana - Spletna stran EgoTV je objavila seznam sedmih najlepših in sedmih najgrših dresov reprezentanc, ki se bodo junija merile
na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki. Avtorja članka so najbolj pritegnili dresi Slonokoščene obale, medtem ko je za
najgrše razglasil slovenske.
 

Avtor članka na EgoTV je slovenske drese komentiral z besedami "Charlie Brown gre na svetovno prvenstvo". (Foto: EgoTV)

Vir: http://www.dnevnik.si/sport/nogomet/1042362657
 

Lestvico najlepših in najgrših dresov si lahko ogledate v fotogaleriji
Dnevnikovega portala mundijal.dnevnik.si.
 

 
27.05.2010
 
Na današnji dan
 
26. maj 2010 ob 23:34
Ljubljana - MMC RTV SLO
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1939 je založba DC Comics izdala strip Detective Comics # 27, v katerem je luč sveta ugledal drugi superjunak te založbe Batman,
eden najslavnejših risanih junakov, ki se je kasneje preselil tudi na filmska platna.
  
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/27-maj-rodil-se-je-platon/144730
 

 
25.05.2010
  
diareja
 

 
Vir: http://www.mladina.si/
 

 
25.05.2010
  
Čenča
  
maj 2010
  

  
Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
  

 
19.05.2010
  
Zanimivo
  
Aprilska Posebna izdaja PIL-a je v celoti posvečena stripu.
Zelo zanimivo branje.
 

 
19.05.2010

    
Danes nas čaka prijeten dogodek, spomnimo pa se, kako je bilo pred leti ob Jubilejni izdaji Dela.
   
Delo, tor, 22.11.2005, 14:41
 

Poklon Mikiju Mustru
V čast 80-letnici Mikija Mustra se bo v razstavnem prostoru Pošte Slovenije na Čopovi 11 danes ob 20. uri odprla razstava del našega
največjega ustvarjalca stripov. 
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Mojster Muster s člani uredništva
zbirke.
foto: www.zbirkamikimuster.si

foto: Igor Zaplatil/DeloMiki Muster med svojimi junaki

   
Od torka, 22. novembra, od 20. ure dalje si bo mogoče v razstavnem prostoru Pošte Slovenije na Čopovi 11 v Ljubljani ogledati
razstavo del Mikija Mustra, pionirja in klasika slovenskega stripa. Toplo vabljeni na ponovno srečanje s papirnatimi junaki,
Zvitorepcem, Lakotnikom, Trdonjo, Ostrostrelcem, Stezosledcem, medvedko Neewe. In zajčki s televizijskega Cikcaka, legendarnega
“Ne bo vam uspelo – To je Jelovica” ter otroci, ki “radi jemo – Viki kremo. Hawk!”

Na razstavi bodo namreč predvajali Mustrove risanke, prikazali zgodovinski pregled avtorjeve povezanosti s tiskanimi mediji in
predstavili nove izdaje stripov, ki bo občinstvo podrobneje seznanila z jubilejno izdajo legendarnih stripov. Razstava bo na ogled od
22. novembra do 11. decembra ter od 21. decembra do 10. januarja 2006.

Muster avtograme delil že v četrtek

V Strip.art.nici Buch v Murglah je Miki Muster že podpisoval prvo številko ponatisa svojih stripov in slikanic, ki jih bo izdal v
sodelovanju z Delom, d. d.. Spomnimo, da se bodo njegovi stripi in slikanice prodajali dvajset tednov, od 17. novembra do 30. marca
2006. Vsak četrtek bo na prodajnih mestih s časopisom Delo mogoče kupiti posamezen izvod iz zbirke šestnajstih stripov, ki vsebujejo
po dve ali tri zgodbe Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje ter štirih slikanic.

Vsi naročniki Dela se lahko na zbirko naročijo in tako prejmejo praktično darilo, škatlo za zaklade, v katero bodo lahko shranili vseh
dvajset izvodov.S tem Delo nadaljuje tradicijo sodelovanja z avtorjem, ki je Slovenijo postavil na stripovski zemljevid Evrope, saj
časopisna hiša Mustrove slikanice in zametke stripov objavlja že od leta 1952. 
  
Vir in slike: http://www.delo.si/clanek/18064

 

 
18.05.2010
  

Mladina, 17. 05. 2010, 22:35, Pressalije

Zvitorepec podira rekorde

V sredo 19. maja izide ponatis prve knjige iz Zbirke Miki Muster, ki je bila razprodana v petnajstih urah
Max Modic
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Prva knjiga iz Zbirke Miki Muster, popolnoma nove zbirke stripovskih dogodivščin Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, ki so jih v
različnih izdajah, revijah, zvežčičih in knjigah prebirali že naši očetje in mame ter dedki in babice, je bila razprodana v za slovenske
razmere rekordnem času: 750 izvodov je namreč pošlo v 15 urah!
    

Naslovka razprodane prve knjige.

Zbirka Miki Muster bo obsegala vse stripe z dogodivščinami Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, objavljene v kronološkem vrstnem
redu. Nekateri od teh stripov bodo sploh prvič objavljeni v knjižni obliki. Vsako epizodo krasi barvna naslovnica, izjema so le prve tri
epizode, pri katerih so naslovnice na željo gospoda Mustra in v duhu tistega časa črno-bele. Tudi na ovitku vsake knjige je nova
naslovnica, zrisana posebej za to izdajo, vsaka knjiga pa bo obogatena z dodatnim vsebinskim materialom.

Detajl iz prve epizode Zvitorepčevih dogodivščin iz leta 1952.

Projekt integralnega kronološkega ponatisa dogodivščin Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika ter Mustrovega stripovskega opusa nasploh
bo obsegal 11 knjig in se bo zaključil v naslednjih petih letih. Drugo knjigo iz Zbirke Miki Muster lahko pričakujemo že v začetku
jeseni, ponatis prve pa bo na voljo od srede, 19. maja dalje. Zaradi velikega zanimanja tako Strip-Art-Nica Buch v Murglah še enkrat
vabi na podpisovanje to sredo ob 19. uri.
  
Vir: http://www.mladina.si/vibrator/17-05-2010-zvitorepec_podira_rekorde/
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