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Linhartova dvorana
11.30 –12.30 
Izbor animiranih filmov za otroke iz Vzgojno-
izobraževalnega programa animiranega filma Slon 
iz Animateke 2012, delavnica z ogledom animiranih filmov
Primerno za V5+, OŠ1
Izvajata: dr. Robi Kroflič, Oddelek za pedagogiko Filozofske fakultete 
v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, in mag. Martina Peštaj, Otroški in 
mladinski program, Televizija Slovenija

Otroci si bodo ogledali nekaj najboljših animiranih filmov za 
otroke z lanskega festivala animiranega filma Animateka 2012, 
ki so skrbno izbrani za to priložnost. Izvajalca bosta otroke 
vodila skozi ogled, se z njimi pogovarjala in jih spodbujala 
k polnemu doživetju filmov, odraslim pa s tem praktično 
predstavila izvedbo pogovorov z otroki ob ogledu filmov.

13.30 –14.30 
Skrb za senzorno ovirane na TV Slovenija, predavanje 
z odlomki iz oddaj TV Slovenija
Primerno za SŠ in O
Izvajajo: mag. Martina Peštaj, urednica otroškega in mladinskega 
programa, in Ljubica Podboršek, tolmačka za znakovni jezik, ter 
Tina Grošelj, urednica oddaje Prisluhnimo tišini

Otroški in mladinski program predstavi oddajo Zgodbe iz školjke, 
v kateri že več kot desetletje domače otroške oddaje prevajajo 
v znakovni jezik. Oddajo bosta predstavili Martina Peštaj in 
Ljubica Podboršek, ki sodeluje pri oddaji vse od njenih začetkov. 
Ogledali si bomo eno prvih in eno zadnjih oddaj ter spoznali 
spremembe vizualne podobe z leti.
Oddajo Prisluhnimo tišini, ki teče na TV Slovenija že trideset 
let, bo predstavila urednica Tina Grošelj. Poudarek bo na 
posebnostih, ki jih ustvarjalci uporabljajo, da oddajo čim bolj 
približajo ciljnemu občinstvu, vsebino pa obenem tudi drugim 
gledalcem. Predstavitev bodo popestrili odlomki iz oddaje.
Na koncu si bomo ogledali še odlomek mladinske komedije 
Gremo mi po svoje, filma, ki je bil posebej prirejen za slepo in 
slabovidno publiko na način avdiodeskripcije. Tako priredbo 
bodo predstavili njeni ustvarjalci.
Tolmačenje v slovenski znakovni jezik.

18.00–19.30
Sklepna prireditev Kulturnega bazarja 2013
in
OTTETTO (8 nihajev za njegovo visokost), plesna 
predstava
Primerno za SŠ in O
Produkcija: EN-KNAP; koncept in koreografija: Iztok Kovač; 
ustvarjalci in izvajalci: Luke Thomas Dunne, Ida Hellsten, Bence 
Mezei, Ana Štefanec, Tamás Tuza (EnKnapGroup); glasba: Igor 
Stravinski, Oktet, 1923; dirigentka: Živa Ploj Peršuh; glasbeniki: 
Kaja Lešnjak, Jože Kotar, Arpad Balasz Piri, Peter Stadler, Jure 
Gradišnik, Luka Ipavec, Mihael Šuler, David Kajič (Ansambel 
Festine); kompozicijske dopolnitve in glasbeno svetovanje: Gregor 
Pompe; vizualije: Komposter; oblikovanje svetlobe: Jaka Šimenc; 
oblikovanje prostora: Jaka Šimenc, Komposter, Iztok Kovač; 
kostumografija: Valter Kobal

 
Iztok Kovač v svoji najnovejši predstavi koreografsko razstavi, 
analizira ter nato rekonstruira in vizualizira kompozicijo 
Oktet Igorja Stravinskega iz leta 1923, kot bi jo veliki ruski 
skladatelj – vizionar, revolucionar in glasbeni enfant terrible 
– po naročilu napisal prav za ples. V OTTETTO Kovač poleg 
osmih glasbenikov in dirigentke tako vključi še pet plesalcev 
mednarodnega ansambla EnKnapGroup in skupino vizualnih 
umetnikov. Z različnih zornih kotov raziskuje aktualne odnose 
vključenih avtorjev do tega izjemnega glasbenega dela ter ga 
prikaže kot še danes pomembnega in aktualnega. Odmevno 
Kovačevo predstavo je časnik Delo označil kot njegovo »doslej 
najbolj temeljito in kompleksno«.

Ptičica in list
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Kosovelova dvorana
Urejena induktivna zanka za gluhe in naglušne v Kosovelovi 
dvorani.

9.00–9.30
Saša Eržen: Ti Loviš!, lutkovna predstava
Primerno za V
Produkcija: Lutkovno gledališče Ljubljana in Umetniško društvo 
Konj; režija in likovna podoba: Silvan Omerzu; glasba: Mitja 
Vrhovnik Smrekar; oblikovanje svetlobe: Danilo Korelec; nastopata: 
Martina Maurič Lazar in Brane Vižintin

Veseloigra s tekom in petjem za najmlajše v režiji celovitega 
lutkovnega umetnika Silvana Omerzuja je likovno izoblikovana, 
glasbeno navdušujoča, igriva in dinamična. Na preprosto 
sestavljivem odru z lesenimi lutkami in rekviziti pred gledalci 
poteka napeta ter prav do konca zanimiva tekma med sosedoma 
psom in zajcem, ki postaneta prijatelja. Duhovito besedilo je 
zapisala pisateljica mlajše generacije Saša Eržen, ki se je lani s 
slikanico Tista o bolhah uvrstila med pet finalistov za nagrado 
izvirna slovenska slikanica.

10.30–11.00 
Andrej Rozman Roza: Kako so živeli povodni možje 
nekoč in kako živijo danes
Primerno za OŠ2 in OŠ3
Izvaja: Andrej Rozman Roza, Rozinteater

Avtor na podlagi nekaterih starih ljudskih, predvsem pa 
lastnih zgodb o povodnih možeh z nekoliko teatralizirano 
pripovedjo predstavi, kako se je spremenil človekov odnos do 
vode in narave nasploh. Poudarek ni na preteklosti, ampak na 
sedanjosti, in avtor razkrije nekaj skrivnosti o tem, kje in kako 
povodni ljudje živijo danes ter kako izginjajo. 

15.30–16.30
Predstavitev in ogled filmov otrok in mladih
Primerno za OŠ in SŠ
Izvajata: Peter Milovanovič Jarh, samostojni svetovalec za film na 
Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD), in Ciril Murnik, 
mentor filmske vzgoje
Mladi izjemno spretno, domiselno in učinkovito uporabljajo 
sodobno digitalno tehnologijo za izražanje svojih pogledov  na 
okolje, družbo, vrednote, ne da bi pravzaprav bili deležne neke 
sistematične filmske vzgoje.
Skozi projekcijo najboljših filmov z lanskega Srečanja najmlajših 
filmskih ustvarjalcev Slovenije (do 15 let) bomo skušali prikazati 
izjemno subtilno in tudi presenetljivo kritično, ironično filmsko 
govorico mladih, spregovorili bomo o filmski vzgoji, mentorski 
vlogi ter kako omogočiti mladim še bolj učinkovito rabo digitalne 
tehnologije za lastno izražanje in kulturno uveljavljanje.
Tolmačeno v slovenski znakovni jezik.

17.00–18.45 
Želvino osupljivo potovanje (Turtle: The Incredible 
Journey), ogled filma in filmska vzgoja
Primerno za OŠ, SŠ in O
Režija: Nick Stringer; Velika Britanija/Avstrija/Nemčija, 2009, 
distribucija v Sloveniji: Cenex/Fivia, scenarij: Melanie Finn, direktor 
fotografije: Rory McGuiness, glasba: Henning Lohner, produkcija: 
Big Wave, F&M, izvirni jezik angleščina s slovenskimi podnapisi
Filmskovzgojna ura: dr. Staša Tome, Prirodoslovni muzej Slovenije, 
v sodelovanju s Kinodvorom, Kinobalon, program za otroke in 
mlade

Dokumentarni film Želvino osupljivo potovanje je pretresljiva 
oceanska odisejada male želve, vrste glavata kareta, ki potuje 
po sledi svojih prednikov na enem od najbolj neverjetnih 
popotovanj v svetu narave. Želvino potovanje se začenja 
na floridski plaži. Velika je komaj za otroško dlan, njen oklep 
je mehek in brez vsakega obrambnega mehanizma, toda 
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prepotovati mora tisoče kilometrov od Sargaškega morja, 
naprej na sever, vse do spodnjih robov Arktike, obkroži Atlantski 
ocean, se spusti ob zahodni evropski obali vse do Afrike in nato 
s tokom ob ekvatorju priplava spet nazaj na obalo, kjer se je 
izlegla. Le ena od tisočih želv preživi to življenjsko odisejado. 
Skozi zgodbo o mali želvi spoznavamo tudi mogočen vpliv 
sodobne civilizacije, ki korenito spreminja življenje v oceanih.
Pred filmom bo kratek pogovor z dr. Stašo Tome iz 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

20.00–22.00 
Hoja po vodi, pogovor in dokumentarni film 
Primerno za SŠ in O
Sodelujejo: Alen Kobilica, Marko Bratuš, režiser, in Jani Sever, 
producent
Produkcija: Vest in Sever & Sever za RTV SLO

O nastajanju filma Hoja po vodi ter njegovih posebnostih 
in zanimivostih bodo pred ogledom filma spregovorili Alen 
Kobilica, Marko Bratuš in Jani Sever.
Alen Kobilica, najbolj prepoznavno slovensko ime iz sveta visoke 
mode, je zaradi zapletov po operaciji tumorja v glavi spomladi 
leta 2009 postopoma oslepel. S slepoto se je spopadel tako, da 
je nadaljeval poslovno pot kot lastnik modne agencije, hkrati 
pa se je začel intenzivno ukvarjati s športom. Zastavil si je cilj 
osvojiti medalje tako na letni kot na zimski paraolimpijadi. 
Za svoja paradna športa si je izbral plavanje in smučanje. 
Konec lanskega leta je s pomočjo naložbenega 
življenjskega zavarovanja Flegma ustanovil center slepih 
športnikov Vidim cilj. Njegovo poslanstvo je pomoč pri 
načrtovanju in izpeljavi treningov slepih športnikov ter 
snovanju in uresničevanju njihovih zastavljenih ciljev. 
Dokumentarni film skozi pričevanja o njegovem »prejšnjem 
življenju« ter razlogih za izgubo vida in spremljanjem 
njegovih prizadevanj za uvrstitev na paraolimpijske igre 
razkriva motivacije in dileme oslepelega manekena. 

Dvorana Duše Počkaj

9.00–9.50
Luna na cesti, poetična klovnovska predstava
Primerno za V 5+ in OŠ1, 2
Produkcija: Zavod Bufeto in Slovensko mladinsko gledališče; 
zamisel in izvedba: Ravil Sultanov, Nataša Sultanova; režija: Ivan 
Peternelj; likovna podoba in kostumografija: Barbara Stupica; 
scenografija: Sandi Mikuž; glasba: Nino Rota; oblikovanje svetlobe: 
Matjaž Brišar; oblikovanje zvoka: Silvo Zupančič

Nostalgična predstava o pozabljenem klovnu, ki se ponoči 
sprehaja po praznih mestnih ulicah. Ker nima več dela, se 
lačen potika naokrog in po smetnjakih brska za hrano. V 
zapuščeni ulici opazi zbledel in raztrgan plakat, ki ga spomni 
na blišč cirkusa, v katerem je nekoč nastopal. Klovn potepuh ter 
muhasta in boemska klovnesa se srečata, ko noči zavlada polna 
luna ter se z nje osuje skrivnosten prah, ki vsakogar začara 
in obnori. Klovni so nepredvidljiva in zagonetna bitja, tako 
nastanejo prismuknjeni zapleti, v katerih je vse dokaj nelogično, 
nesmiselno in nerazumljivo.

12.00–13.05
Mož, ki je sadil drevesa, predstava po motivih zgodbe 
Jeana Gionoja
Primerno za SŠ in O
Produkcija: Lutkovno gledališče Maribor; režija: Nika Bezeljak; 
scenografija: Branko Hojnik; oblikovanje svetlobe: Šimon Koči, 
Branko Hojnik; oblikovanje zvoka: Marko Jakopanec; oblikovanje 
lutke: Lucijan Jošt, Gregor Lorenci; igra: Miha Bezeljak
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Molčeči mož v Gionojevi zgodbi živi predan svojemu delu. 
Njegova predanost je brez pričakovanj po zunanji hvali, bogata 
zapuščina je zaradi njegove skromnosti še plemenitejša. Z 
njegovim vztrajnim delom iz suhe oglarske dežele zraste 
rodovitna pokrajina – vznikneta smisel in upanje. Predstava je 
intenzivno srečanje igralca z zgodbo, ki poraja vprašanja, koliko 
velik ali majhen je človek in kaj lahko z zgledom počne v lastnem 
življenju. Posaditi drevo je zgovorna metafora, ki ponazarja 
skrbnost, potrpljenje, vztrajnost, vero, veličastnost, večnost, 
življenje. Na svojem malem gledališkem planetu igralec ustvarja 
svoj svet. S prebojem iluzije pa sebi in gledalcem omogoči, da 
vsi tudi zunaj dvorane ustvarimo kaj novega in pomembnega 
za druge.

16.30–17.10
Janček Ježek, lutkovna pravljica
Primerno za V3+ in OŠ1
Produkcija: Lutkovno gledališče Maribor; režija: Margit Gysin; igra: 
Elena Volpi

Zgodba o Jančku bi bila čisto navadna zgodba o čisto 
navadnem dečku s povsem povprečnim deškim življenjem, če 
ga ne bi lepega dne spremenili v ježka. Življenje ježka je, čeprav 
se marsikomu ne zdi, vse prej kot preprosto in srčkano. Že iz 
postelje je težko vstati, kaj šele priti čez cesto ali objeti prijatelja. 
Tudi ježkovega jedilnika se ne bi razveselil noben otrok: sama 
jabolka, hruške in ob nedeljah mogoče kakšen deževnik za 
posladek. Ampak to je predstava o sicer navadnem dečku-ježku, 
ki pa se nekega meglenega jutra odloči, da ne bo nikoli obupal 
in bo namesto jabolk raje iskal svojo srečno zvezdo. 

Štihova dvorana

9.00–9.45 
Otročje lahko muziciranje, koncert na otroške igrače 
Primerno za OŠ (otroke od 8. do 12. leta)
in 

10.30–11.15
Otročje lahko muziciranje, koncert na otroške igrače 
Primerno za V in OŠ (otroke od 3. do 8. leta)
Izvajata in skladata: Boštjan Gombač in Zlatko Kaučič; koncept, 
besedilo, scena, kostumi in režija: Ivana Djilas; besedila pesmi: 
Ivana Djilas in Boštjan Gombač
Rahločutna glasbenika sta se lotila razčleniti kakofonijo in 

ugotoviti, kako otroci poslušajo svet okrog sebe. Razdelila sta 
igrače po temah: glasno, tiho, zabavno, umirjeno, ritmično, 
naravno in podobno. Tako so nastale glasbene škatle. Vsaka 
vsebuje igrače na določeno temo ter odpira eno polje občutkov 
in izkušenj. Na primer TIHO je škatla za umirjanje, spanje, 
vesolje, abstrakcijo. Vanjo so se stlačili: projekcijska zvezdica, 
glasbeni krog, ki sveti na tone, ocean drum, školjke, glasbena 
skrinjica in podobne. V škatlo GLASNO so se skrili zvoki mesta: 
stroji, avtomobili, otroški sesalec, otroška blagajna, hupe in 
podobno. V škatlo NARAVNO so se skrile živali, v RITMIČNO 
različni bobni, žoge, dlani za ploskanje in različne plesne zadeve. 
V ZABAVNO igrače, ki se smejijo zelo na glas. V PRIJETNO 
človeški glasovi, medvedki, ki pripovedujejo pravljice, govoreče 
knjige ... 
Za mlade možgane je neverjetno pomembno, da stvari 
pospravljajo v škatle, jih odložijo in za nekaj časa pozabijo 
nanje. Tako gre proces učenja. 

16.45–17.30
Teče, teče bistra voda, pripovedovalsko-glasbeni dogodek 
Primerno za V6+, OŠ in O
Izbor pripovedi in pripovedovanje: Anja Štefan; avtorja in izvajalca 
glasbe: Bojan Cvetrežnik (violina, irski buzuki in drugi inštrumenti) 
in Barja Drnovšek (violina, kontrabas in drugi inštrumenti) 

Dogodek je preplet pripovedovanja in sprotne, izvirne glasbene 
spremljave. Violinista Bojan Cvetrežnik in Barja Drnovšek bosta 
že znane glasbene motive prepletala z izvirnim zvočenjem in 
pri tem violini vešče menjala s kontrabasom, irskim buzukijem, 
kontrabasom ... Pesnica in pravljičarka Anja Štefan bo po svoje 
prepoznavno pripovedovala slovenske pripovedi, ki se vežejo 
na izbrano temo letošnjega Kulturnega bazarja – vodo.  
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Klub CD

9.00–10.00
Lunin med, koncert za otroke in učence
Primerno za OŠ1
Izvajalca: Samo Kutin in Mateja Gorjup 
Na glasbenem popotovanju izvajalca predstavljata svet ljudskih 
pesmi nas in naših prednikov. Skupaj z otroki ustvarjata tudi 
nove glasbene svetove, saj petje spremljata z ljudskimi glasbili z 
vseh vetrov, tako afriškimi (kalimba, gongoma, n’goni, balafon, 
bendir, kalabaši – buče na vodi), avstralskim didžeridujem, 
indijskimi (sarangi, tampura, khamak) kot slovanskimi (koncovka, 
bisernica in srednjeveško glasbilo hurdy gurdy) pa tudi slovenskimi 
(lončeni bas, okarina in drumlja). Uporabljata različna zvočila 
(zvončki, raglja, majhne činele, ropotulje, preproste piščali, doma 
izdelane kazuje in duholovce, litofon iz marmornih plošč), ki 
otroke neposredno, s prvoosebno izkušnjo, vključujejo v glasbeno 
ustvarjanje. Program spodbuja zavedanje medkulturnega dialoga 
in je prispevek k ohranjanju kulturne dediščine.

11.00–12.00
Nikoli dolgočasen Orff ali Kaj zanimivega lahko 
počnete v razredu z glasbo?, koncert za otroke in učence
Primerno za OŠ2
Izvajalci: Slovensko društvo Carla Orffa – Petra Brdnik Juhart, 
Tadeja Mraz Novak, Mateja Käfer in Franci Krevh
Program je odgovor na vprašanje, kako v slovenske predšolske 
in šolske učilnice vpeljati  pedagoška načela Carla Orffa. Ob 
izvajanju delavnic z otroki bodo strokovni delavci dobili nove 
ideje za zanimivo in kakovostno poučevanje z glasbo. Učitelji 
bodo spoznali celo vrsto plesnih, gibalnih in glasbenih iger, 
s katerimi bogatimo pouk in vpeljujemo v pedagoški proces 
ustvarjalnost učencev.

13.00–14.00
Glasbene stopinje v svetu besed, koncert za učence in 
dijake
Primerno za OŠ3 in SŠ
Izvajalci: Bojan Šen (kitara, mandolina, glavni glas), Stane Švigelj 
(banjo, spremljevalni glas), Aleš Koren (violina, spremljevalni glas), 
Vid Sark (bas, flavta, spremljevalni glas)

V programu mladi poslušalci spoznajo različne glasbene 
zvrsti in prvine (blues, folk, country, swing, ljudsko petje, vplivi 
klasične in jazzovske glasbe, improvizacija) in kako je slišati 
slovensko poezijo (Oton Župančič, Simon Jenko, Josip Murn 
- Aleksandrov, Simon Gregorčič) ter nekatere zgodbe, ki so se 
dotaknile piscev besedil (Martin Krpan, Peter Klepec, Blejsko 
jezero …), prelite v te glasbene zvrsti. Slišali bodo, kako je 

mogoče drugače (z ustvarjanjem, v popularnih melodijah, z 
nastopanjem) spoznavati lastno kulturo, in spoznali številna 
glasbila. Program skuša mlade okužiti z duhovitim in hkrati 
resnim pristopom k ustvarjanju in poustvarjanju, ki manjka tako 
našim odrom kot tudi institucionaliziranim učnim programom.

Klub Lili Novy
15.00–15.30 
Pravljična ura za senzorno ovirane
Primerno za V6+ in OŠ
Pravljice pripoveduje: Agica Kovše, Mariborska knjižnica; prevod 
v slovenski znakovni jezik: Kaja Zlatka Hötzl, Društvo gluhih in 
naglušnih Podravja Maribor
Poslušanje pravljice za otroke od 6. leta naprej, za čutno 
ovirane, gluhe in naglušne kot tudi slišeče, ki ob spremljanju 
pravljice spoznavajo in se učijo sprejemati tudi drugačno 
sporazumevanje.
Tolmačeno v slovenski znakovni jezik.

Dvorana M1

17.00–17.30
Prisvajanje dvorane M1, delavnica
Primerno za OŠ, SŠ in O
Izvaja: Brigita Strnad, višja kustosinja, Umetnostna galerija Maribor 
UGM, Skupnost muzejev Slovenije
Z delavnico bomo predstavili primer pedagoške metode 
lastnega likovnega ustvarjanja, ki spodbuja poglobljeno 
opazovanje, razumevanje in doživljanje umetnosti. Ob primeru 
dveh sodobnih umetniških postavitev (Blodne luči nemške 
umetnice Rebecce Horn in delo Olesenele sence slovenske 
kiparke Dragice Čadež), predstavljenih tudi v UGM, se bomo 
ukvarjali z večno temo svetlobe in sence. Vsebino predstavljenih 
del bomo poustvarjali v novo prostorsko postavitev, prisvojili pa 
si bomo prostor dvorane in ga preobrazili v likovno delo.

Dvorana M2

13.15– 14.15 
Voda – skozi dokumentarno-izobraževalne oddaje 
TV Slovenija, ogled dokumentarnih filmov, opremljeno s 
podnapisi  
Primerno za OŠ3, SŠ in O
Ogled dveh dokumentarno-izobraževalnih oddaj: 
Sveta voda Uročka, dokumentarni film, scenarist Jadran 
Sterle, režiser Primož Meško
Po izročilu, ki se na Krasu še prenaša iz roda v rod, je voda v 
izviru vrh Gradišča zdravilna in zato sveta. Nekdaj jo je zato 
varoval celo stražar. Danes se z obujanjem te vere razgrinja 
pogled v zakladnico ljudskega znanja in starih šeg.
Vse poti vodijo k vodi, dokumentarno-izobraževalni film, 
scenarist Anton Komat, režiser Arne Brejc 
Avtor nas vodi po poti iskalca skrivnosti, ki ohranja življenje. 
To so izviri žive vode. V času, ko umirajo vrednote, nam lahko 
vpogled v to življenjsko tekočino omogoči ponoven stik seboj 
in s svetom.
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15.00–16.30 
Prisluhnimo tišini, predstavitev televizijske oddaje z 
odlomki ter pripomočkov, ki jih gluhim in naglušnim ponuja 
TV Slovenija
Primerno za OŠ, SŠ in O
Sodeluje: Tina Grošelj, urednica oddaje Prisluhnimo tišini
Urednica oddaje bo v uvodu predstavila vsebine izbranih oddaj 
o umetniški in kulturni dejavnosti gluhih in naglušnih. Posebno 
oddajo so namenili mladi gluhi balerini. V nadaljevanju pa 
bo spregovorila še o potrebi po razumevajočem in strpnem 
odnosu do slušno in govorno oviranih, na kakršnega želijo 
ustvarjalci oddaje opozoriti s spoti, ki so namenjeni predvsem 
temu, da bi se v vsakdanjem življenju izognili nesporazumom 
med slišečimi in slušno oviranimi. Obe temi bosta predstavljeni 
z zanimivima oddajama. 
Sledila bo predstavitev pripomočkov, ki jih gluhim in naglušnim 
ponuja TV Slovenija za spremljanje televizijskega programa: 
podnapisi, dosegljivi prek teleteksta, dostopnost oddaj prek 
spleta, oddaje s tolmačem za znakovni jezik. 
Tolmačeno v slovenski znakovni jezik.

SNG Opera in balet Ljubljana
Župančičeva 1, Ljubljana

10.30–11.15
in 

14.00–14.45
GORENJSKI SLAVČEK, pogovor z ustvarjalci pred premiero 
opere Gorenjski slavček Antona Foersterja, režija Vito Taufer
Primerno za OŠ3 in O
Sodelujejo: režiser Vito Taufer, član umetniške ekipe in operni solist
Ustvarjalci opere Gorenjski slavček se nam bodo predstavili dan 
pred premiero (13. marca 2013, v okviru 28. slovenskih glasbenih 
dni) in spregovorili o novi uprizoritvi. 
Izvedeli bomo, da je od uprizoritve prve slovenske opere 
Gorenjski slavček minilo 140 let – najprej je nastala kot 
opereta, in sicer na razpis Dramatičnega društva in so jo 
pod Foersterjevim vodstvom premierno uprizorili leta 1872 v 
Deželnem gledališču. Prvič so Gorenjskega slavčka kot opero 
izvedli oktobra 1896. Od takrat se je pojavljala na sporedu 
Opere vedno znova, zadnja postavitev je bila pred šestnajstimi 
leti, v sezoni 1996/97. Med slovenskimi opernimi deli velja za 
najbolj priljubljeno, odprto in spevno, zaradi ljudskega duha 
nadvse prijetno za uho in pogled. Zato si jo bodo z veseljem 
zagotovo ogledali tudi učenci in dijaki. 
Udeleženci se ob 10.30 in 14.00 zberejo pred glavnim vhodom 
Opere.

Velika sprejemna dvorana

Glasbeni oder 

09.00–9.30 
Sonce, dež in mavrica
Izvaja: Tamara Kranjec Laganin
Primerno za V in OŠ1
Tamara Kranjec Laganin je avtorica šaljivih pesmic, ki 
predstavljajo nastajanje mavrice, njeno barvitost, vzklike 
navdušenih otrok, ko jo zagledajo, igro barv iz mavričnega 
barvnega kroga … Pojave na nebu otroci spremljajo z 
ustvarjanjem zvočnega sveta z lastnim telesom (prsti, dlani, 
stopala, jezik, dih).

10.00–10.30
Srednjeveška glasba in ples, glasbeno plesna delavnica
Izvajajo: CAPELLA CARNIOLA (Janez Jocif, glasba; Barbara 
Kanc, ples) v sodelovanju z ARS RAMOVŠ
Primerno za V, OŠ in SŠ
Predstavitev nekaterih značilnih evropskih plesov od 13. do 16. 
stoletja. Predstavitev glasbenih inštrumentov, ki so običajno 
spremljali ples: dude, enoročna piščal z bobnom, portativ in 
lajna (hurdy gurdy). Kratka delavnica renesančnih družabnih 
plesov iz plesnega priročnika Orchesographie avtorja Thoinota 
Arbeauja iz leta 1586.

11.00–11.30 
Cajon, škatla polna ritma
Izvaja: Jaka Strajnar
Primerno za V in OŠ
Na delavnici učenci dobijo praktično predstavo o različnosti 
ritmov, hkrati pa spoznajo osnovno tehniko igranja na cajon, 
kar lahko učinkovito uporabljajo naprej. Udeleženci spoznajo 
reprezentativne svetovne ritme (od polke, prek rocka do sambe), 
se preizkusijo v improvizaciji in dirigiranju ter z igranjem v 
skupini krepijo svojo koncentracijo in zaradi igranja z obema 
rokama tudi koordinacijo.

12.00–12.30
Igrajmo se glasbo – ritem 
Izvaja: Blaž Rojko
Primerno za OŠ1
Poslušalci s pomočjo igre spoznajo ritmične inštrumente, 
tehniko igranja nanje, pravila za skupno muziciranje, 
pomembnost tempa ter dirigenta. Na melodična tolkala 
izvajajo različne ostinatne motive in ustvarjajo glasbene slike. 

13.00–13.30
Zabavna urica s trobili
Izvaja: Trobilni kvintet UPOL Brass (Luka Ipavec, trobenta; Boris 
Peternel, trobenta; Miha Hafner, rog; Matija Mlakar, pozavna; Rok 
Šinkovec, tuba)
Primerno za V4+ in OŠ1
Zabavna predstavitev trobilnih inštrumentov z glasbo iz risank, 
znanimi melodijami in veliko humorja.
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14.00–14.30
Godalkanje z Bojanom Cvetrežnikom
Primerno za OŠ2, 3, SŠ in O
Izvajalci: Bojan Cvetrežnik, člani Simboličnega orkestra, Gross Upi 
GŠ Grosuplje, mentorica Polona Udovič
Izobraževalna dejavnost Bojana Cvetrežnika zajema znanja, ki 
niso del javno izobraževalnega programa. Mladi violinisti igrajo 
raznovrstno glasbo Evrope brez notnega gradiva, razumejo 
harmonsko strukturo za spremljave melodij in so zmožni ob 
tem tudi improvizirati. Osnovno načelo je: Hodim v glasbeno 
šolo, lahko vam kaj zaigram! Pri nastopih »Godalkarjev« 
sodelujejo tudi člani Simboličnega orkestra in Gross Upi z 
Glasbene šole Grosuplje pod vodstvom Polone Udovič – primer, 
kako je mogoče tovrstne vsebine umestiti tudi v program javnih 
glasbenih šol.

15.00–15.30
Od Bacha do Beatlov
Izvaja: Trobilni kvintet UPOL Brass (Luka Ipavec, trobenta; Boris 
Peternel, trobenta; Miha Hafner, rog; Matija Mlakar, pozavna; Rok 
Šinkovec,tuba) 
Primerno za OŠ13+ in SŠ
Glasbeno potovanje skozi čas s trobili, od klasike do jazza in 
zabavne glasbe.

16.00–16.30  
Kantavtorji: med poezijo in glasbo
Izvaja: Nina Novak Oiseau
Primerno za OŠ3
Izvajalka skozi izvedbo avtorskih del nazorno prikaže pomen 
sporočilnosti besedil, njihovo socialno angažiranost in mlade 
spodbudi k ustvarjanju lastnih skladb oz. uglasbitvi angažirane 
poezije. V skrajšani izvedbi istoimenske delavnice na izbranih 
skladbah poveže različne umetnosti ter navzoče spodbudi 
k poslušanju, ustvarjanju in izražanju občutij. Z besedilom, 
ki povezuje posamezne skladbe, v rimah predstavi smisel 
kantavtorstva.

17.00–17.30
Učenje s čarovnijo, čarovniška predstava z vzgojno-
izobraževalnimi elementi 
Izvaja: Matej Rotovnik, čarovnik iz Čarobne dežele
Primerno za V4+ in OŠ1, 2
Čarovnik v čarovniški predstavi pokaže, kako se lahko prek 
čarovnij tudi učimo. Kako je varno prečkati cesto, kako 
recikliramo, zakaj je pomembna zdrava prehrana, kako pridobiti 
prijatelje. Interaktivno s pomočjo čarovnij in čarovnika otroci 
sami iščejo rešitve.

Kulturna dediščina

9.30–10.00 
Izdelovanja punčk iz cunj, etnološka delavnica
Izvaja: Triglavski narodni park
Primerno za V5+, OŠ in SŠ 
Nekoč so si otroci igrače izdelali sami. Na delavnici bomo 
predstavili, kako so si izdelali punčko iz cunj. Udeleženci bodo 
izdelek lahko odnesli domov. 

10.15–10.45 in 11.00–11.30
Najdi in Išče ustvarjata, ustvarjalna delavnica 
Izvaja: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Primerno za V4+ in OŠ1, 2 
Skupaj z našima pegastima junakoma Najdi in Išče iz Najdišča 
Najdihojca boste odkrivali, kaj in kako delajo konservatorji in 
restavratorji. Iz primernega materiala si boste vsak posebej 
izbrali motiv iz naše dediščine in z njim okrasili svoje pisalo, ki 
ga vam podarjata naša navihanca.

12.00–12.30 in 13.00–13.30
Izdelava replike lesene konice z Ljubljanskega barja, 
arheološka delavnica 
Izvaja: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Primerno za OŠ1, 2
Izjemna najdba lesene konice, ki je bila del lovske opreme 
paleolitskega lovca, je po do zdaj znanih podatkih prva tovrstna 
najdba na svetu. Kakovostno in natančno izdelana replika konice 
bo ta dan na ogled. Sami pa boste iz lesa izdelali podobno 
konico, jo namestili na palico in se vsaj v mislih prelevili v lovca 
iz pradavnine. 

14.00–14.30 in 15.00–15.30
Izdelava replike oljenke, arheološka delavnica 
Izvaja: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Primerno za OŠ3 in SŠ
Keramične oljenke so se v rimski dobi kot svetilke uveljavile 
zaradi cenenosti, funkcionalnosti in varnosti. Oljenke so krasili 
z različnimi motivi, jih označevali s pečati z imeni mojstrov, 
ki so jih izdelali. Prelevili se boste v mojstra, oblikovali svojo 
oljenko, jo poljubno okrasili in označili. V pomoč vam bodo 
pripravljeni kalupi in fotografije zanimivih oljenk, najdenih na 
našem ozemlju. 

16.00–16.30
Česanja volne in izdelava gozdnih škratov, etnološka 
delavnica
Izvaja: Triglavski narodni park
Primerno za V3+, OŠ in SŠ 
Predstavili bomo, kako iz surove ovčje volne dobimo volnene 
niti. Del postopka, pridobivanje preje s česanjem, bodo 
udeleženci lahko preizkusili. Iz preje bomo izdelali škrate iz 
skrivnostnih gozdov Triglavskega narodnega parka. 

9.00–18.00
Podvodna arheologija v Sloveniji, ogled razstave 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
Za vse obiskovalce
V minulega pol stoletja sta hiter tehnološki razvoj in razmah 
podvodnih dejavnosti privedla do odkritja neslutenega števila 
potopljenih ostankov preteklosti. Na ogled bo obsežna razstava 
podvodnih raziskav od leta 1995 do 2005, dopolnjena z 
najnovejšimi podvodnimi odkritji do leta 2012. V uvodnem delu 
razstave je predstavljen oris razvoja podvodnega arheološkega 
raziskovanja v Sloveniji. Večji del razstave pa predstavlja 
podvodna najdišča  v našem morju, rekah in jezerih. Razstava 
je delo dr. Andreja Gasparija in soavtorjev mag. Mirana Eriča in 
Arneta Hodaliča, ki je prispeval dobršen del fotografij.
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10.00–10.30 in 13.30–14.00
Podvodna arheologija v Sloveniji, strokovno vodenje po 
razstavi 
Izvaja: mag. Miran Erič, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije 
Primerno za OŠ2, 3 in SŠ
Podvodni arheološki raziskovalec, soavtor, bo vodil po zanimivi 
in pregledni razstavi, ki prinaša kronološki opis podvodnega 
arheološkega raziskovanja v Sloveniji od davnega leta 1884. 
Predstavljeni bodo najnovejši izsledki – najdbe na tem področju 
in del opreme, ki jo pri tovrstnem delu potrebna.

11.30–12.00 
Pogovor s podvodnim arheološkim raziskovalcem
Izvaja: mag. Miran Erič, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije 
Primerno za OŠ2, 3 in SŠ
Izkušen podvodni arheološki raziskovalec, aktivni član ekspertne 
Skupine za podvodno arheologijo, pozna vse skrivnosti in čare 
tega zahtevnega ter zanimivega poklica. Seznanil vas bo z 
nalogami, ki jih opravlja, odstrl bo delčke skrivnosti naših rek, 
jezer in morja. Vse skupaj bodo popestrile replike arheoloških 
predmetov ter opisi prigod in nezgod, ki jih je doživel pri svojem 
delu.

9.00–18.00
Ogled Grajske tiskarne

9.00–9.30, 10.00–10.30, 11.00–11.30, 12.00–12.30, 
14.00–14.30, 15.00–15.30, 16.00–16.30 in 17.00–17.30
Grajska tiskarna z Blejskega gradu, delavnica 
Izvaja: Zavod za kulturo Bled
Primerno za V3+, OŠ in SŠ
V grajski tiskarni stoji rekonstrukcija Gutenbergove lesene 
tiskarske stiskalnice, s katero tiskar demonstrira tiskanje na 
ročno izdelan papir z zgodovinskimi klišeji in svinčenimi 
črkami. Če si zaželite spominskega odtisa, boste nekaj minut 
pravi grajski mojstri in po trdem delu boste znali ceniti črno 
umetnost.

RTV Slovenija
Radiotelevizija Slovenija se bo predstavila s svojo radijsko, 
televizijsko in multimedijsko ponudbo.

09.00–09.30
Pripoved z Ajdo in Binetom
Primerno za V3+, OŠ1
 

10.00–10.30
Branje pravljic z Bobrom Borom
Primerno za V3+, OŠ1
 

11.00–11.30
Risanje risbic z Ribičem Pepetom in Kakadujem
Primerno za V4+, OŠ1
 

12.00–12.30
Firbcologi bodo izvedli čisto pravi podvodni vodomet
Primerno za OŠ1, 2
 

13.00–13.30 in 14.00–14.30
Ustvarjaj in iz starega naredi novo, delavnica, na kateri 
bodo ustvarjalci oddaje Moja soba prikazali, kako iz starega 
narediti novo.
Primerno za OŠ3, SŠ
 

15.00–15.30
Improvizacije
Juš Milčinski in Vid Sodnik iz oddaje Razred zase bosta 
spodbujala improvizacije z mimoidočimi
Primerno za OŠ3, SŠ
  

09.00–09.30, 10.00–10.30, 11.00–11.30, 12.00–12.30, 
16.00–16.30, 17.00–17.30
Televizijski studio
Sodelujejo: urednica oddaje, Barbara B. Stegeman in nekateri 
voditelji oddaje: Tina Antončič, Jan Robin, Nejc Levstik
Primerno za OŠ 2, 3
Razstavni prostor se bo spremenil v televizijski studio, v 
katerem se bodo otroci od 8. do 12. leta lahko preizkusili v 
vlogi poročevalca za oddajo Infodrom. Pred kamero bodo tako 
lahko posneli svojo novico in se predstavili. Izbrani mladi 
novinarji bodo lahko sodelovali v redni petkovi rubriki »otroški 
poročevalec«, v kateri otroški poročevalci raziskujejo zanimive 
kraje (npr. center vesoljskih tehnologij, podjetje za izdelavo 
video igric) ali pa posnamejo intervju z znanimi osebnostmi z 
vseh področij (plesalka Nika Kljun, biatlonec Jakov Fak).
Za preizkus pred kamero nastopajoči nujno potrebujejo soglasje 
staršev/skrbnikov.

Arhitektura in otroci

9.00–18.00
Igriva arhitektura, ogled razstave
Izvaja: Arhitektura in otroci (Zbornica za arhitekturo in prostor 
Slovenije)
Primerno za vse obiskovalce
Skupina Arhitektura in otroci, ki deluje v sklopu Zbornice za 
arhitekturo in prostor Slovenije, vsako šolsko leto organizira 
sklop arhitekturnih delavnic Igriva arhitektura, ki jih zasnujejo, 
darujejo in vodijo priznani slovenski arhitekti in drugi 
strokovnjaki s področij urejanja prostora, arhitekture, krajinske 
arhitekture in oblikovanja. Delavnice se vsako šolsko leto 
tradicionalno začnejo prvi ponedeljek v oktobru, na svetovni 
dan Habitata. Izvajanje delavnic se je iz Ljubljane razširilo po 
vsej Sloveniji, in sicer v Maribor, Mursko Soboto, Lendavo, 
Velenje, Novo mesto, Kostanjevico na Krki, Škofjo Loko, Kranj, 
Radovljico, Mojstrano, Jesenice, Kranjsko Goro, Novo Gorico in 
Koper. Program Igriva arhitektura se izvaja v izbranih kulturnih 
institucijah, ponovitve pa po naročilu v različnih vzgojno-
izobraževalnih ustanovah (vrtci, šole, mladinski domovi, 
knjižnice) in drugih institucijah (podjetja). Razstava Igriva 
arhitektura predstavlja izbor arhitekturnih delavnic za otroke, ki 
so potekale med letoma 2009 in 2012. 
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10.00–10.30, 11.00–11.30, 12.00–12.30, 13.00–13.30, 
14.00–14.30, 16.00–16.30 in 17.00–17.30 
Arhitekturni detektivi v arhitekturnem laboratoriju, 
delavnica občutenje prostora z vsemi čutili
Izvaja: Arhitektura in otroci (Zbornica za arhitekturo in prostor 
Slovenije)
Primerno za OŠ in SŠ
V arhitekturnem laboratoriju bodo otroci po vajah iz priročnika 
Arhitekturni detektiv dojemali prostor z vsemi čutili, saj 
arhitektura presega tisto, kar vidimo z očmi, in je ni mogoče 
popolnoma razumeti, če jo omejimo le na vizualne znake. Če se 
osredotočimo na občutenje, ne le z opazovanjem, temveč tudi 
s tipanjem, poslušanjem in vohanjem, dobimo bolj različne in 
bogate informacije o svojem vsakodnevnem okolju – njegovih 
prostorih, razpoloženjih, časovnih značilnostih, oblikah in 
strukturah, površinah in barvah ter svetlobi in senci.

NTF, oblikovanje tekstilij in 
oblačil

9.00–18.00
Tekstilni spominki za muzejske trgovine, ogled razstave 
študentov oblikovanja tekstilij in oblačil
Primerno za vse obiskovalce
Ogled kolekcije tekstilnih spominkov, ki je nastala v sodelovanju 
z Muzejem za oblikovanje in arhitekturo v Ljubljani. Študentje 
so oblikovali različne tekstilne izdelke na osnovi slovenskega 
kulturnega izročila, zgodovine oblikovanja in arhitekture v 
Sloveniji ter značilnosti mesta Ljubljana. Zasnovani so tako, 
da se lahko serijsko proizvajajo v slovenskih podjetjih, njihova 
pripovednost, uporabnost in končna cena pa so primerni za 
prodajo v muzejskih trgovinah. Mentorice: red. prof. Karin 
Košak, red. prof. Marija Jenko, red. prof. Almira Sadar

10.00–10.30, 11.00–11.30, 12.00–12.30 
Pop-up šivalnica, delavnica, zasnovana kot začasna 
svetovalnica, šivalnica in popravljalnica oblačil
Izvajajo: študentke modnega oblikovanja pod vodstvom strokovne 
sodelavke Alenke More
Primerno za V5+, OŠ in SŠ
V Pop-up šivalnici bodo mladi spoznali, kako potekajo 
svetovanje, šivanje in popravilo oblačil. Pod vodstvom strokovne 
sodelavke bodo spoznali osnovne izdelave oblačil.

9.00–10.00 in 13.00–18.00 
Pop-up šivalnica, začasna svetovalnica, šivalnica in 
popravljalnica oblačil
Izvajajo: študentke modnega oblikovanja pod vodstvom strokovne 
sodelavke Alenke More
Primerno za vse obiskovalce
Pop-up šivalnica je začasna svetovalnica, šivalnica in 
popravljalnica oblačil, kjer se lahko oglasite, če vas zanima 
reciklaža ali popravilo oblačila. Študentke modnega oblikovanja 
bodo v vlogi modnih svetovalk pomagale z nasveti, kako 
preurediti, osvežiti ali spremeniti oblačilo, strokovna sodelavka 
pa bo pomagala za šivalnimi stroji, kjer bodo nekaj oblačil tudi 
preuredili. 

Vizualna umetnost

9.00–9.30 
Oprijem, delavnica
Izvaja: Društvo oblikovalcev Slovenije: mag. Barbara Prinčič in 
Barbara Nardoni
Primerno za OŠ2, 3 in SŠ
Delavnica Oprijem sporoča, da so vsi izdelki okrog nas, ki jih 
dnevno držimo in z njimi ravnamo, oblikovani, bodisi ustrezno, 
dobro, manj ustrezno ali povsem nesprejemljivo. Delavnica 
tudi ozavešča, da je dobro oblikovan izdelek tisti, ki je varen in 
uporaben za vse, brez kakršne koli fiziološke, starostne, spolne 
ali rasne diskriminacije. Delavnica spodbuja mlade, da se učijo 
opazovati svet okrog sebe, razvijati kritično mišljenje in podajati 
inovativne predloge za izboljšave.

10.00–10.30
Življenje v oblačkih, osnove ustvarjanja stripov in 
predstavitev natečaja Živel strip! 
Izvaja: STRIPBURGER/FORUM LJUBLJANA: Andrej Štular (strip avtor 
in mentor) in Katerina Mirović (urednica Stripburgerja in kustosinja)
Primerno za OŠ2, 3 in SŠ
Andrej Štular bo predstavil osnove stripovskega ustvarjanja in 
seznanil z možnostmi, ki jih ponuja ustvarjanje stripov. Katerina 
Mirović bo udeležence seznanila z mednarodnim natečajem za 
strip in animacijo Živel strip!, ki je namenjen osnovnošolcem 
in dijakom.

11.00–11.30
Prenos fotografije na blago in les, ustvarjalna delavnica
Izvaja: Društvo ŠKUC: Nevena Aleksovski
Primerno za V5+, OŠ in SŠ
Na delavnici si bomo pogledali nekaj preprostih načinov 
prenosa fotokopirane fotografije na blago in les. Postopek je 
hiter in ga brez večjih težav ponovimo v šoli ali doma, z njim pa 
lahko okrasimo  blago ali celo kos pohištva.

12.00–12.30
Oblikovalski navdih, delavnica
Izvaja: Društvo oblikovalcev Slovenije: Mateja Panter in Anka 
Štular
Primerno za OŠ3 in SŠ
Delavnica Oblikovalski navdih skuša biti zanimiva, poučna 
sodobna in koristna, zasnovana kot oddih, kot nekaj prijetnega, 
kar oblikovanje tudi je. Prav zaradi želje po približanju samega 
pojma in stroke oblikovanja mladim je delavnica zasnovana kot 
na videz ležeren sprehod po urbanem okolju. Poteka po središču 
Ljubljane, kjer se udeleženci sprehajajo od točke do točke, se med 
seboj pogovarjajo, veliko opazujejo, komentirajo in pojasnjujejo, 
predvsem pa spoznavajo oblikovanje skozi opazovanje okolja.

14.00–14.30
Ira fotografira, ustvarjalna delavnica
Izvaja: Galerija Fotografija: Barbara Čeferin, Renata Štebih
Primerno za OŠ1, 2
S pomočjo camere obscure bomo spoznali, »kako nastane« 
fotografija, z zabavnimi didaktičnimi nalogami spoznali nekaj 
slovenskih mojstrov fotografije ter se pri tem v znanju pomerili 
s svojimi sošolci in prijatelji.
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15.00–15.30
Oblikuj znak malo drugače, delavnica
Izvaja: Društvo oblikovalcev Slovenije: Andreja Čeligoj in Ema Jeras
Primerno za OŠ
Delavnica otroke seznanja z osnovami vizualnih komunikacij, 
z znakom. Je ustvarjalna, družabna in zabavna zgodba, ki 
slehernega učenca potegne v svoj oblikovalski svet. Vsak učenec 
izdeluje enega ali več znakov, ki jih poljubno sestavlja ter tvori 
nove in nove oblike.

16.00–16.30
Kaj je oblikovanje? pogovor o oblikovanju
Izvaja: Društvo oblikovalcev Slovenije: Ljubica Suna Čehovin
Primerno za SŠ
Pogovor o oblikovanju. Pomen procesa pri oblikovanju in 
mišljenja v tem procesu, preden se kar koli materializira. Pomen 
radovednosti in vsesplošne razgledanosti v oblikovalskem 
procesu, možnost gledanja na svet okoli sebe, opažanje, 
usklajevanje realnosti in domišljije, razlika med inspiracijo 
in resničnim ustvarjalnim procesom, osnove »dobrega« 
oblikovanja in vse, kar lahko vpliva na to. Kako se lotiti naloge na 
katero koli temo naročnika? Kako delovati sam in poslušati svoj 
glas ter ustvarjati samostojno? O vseh izzivih in lepoti poklica.

17.00–17.30
Kolaž občutkov, delavnica
Izvaja: Društvo oblikovalcev Slovenije: Barbara Nardoni in mag. 
Barbara Prinčič
Primerno za OŠ
Čutno zaznavanje nekega izdelka ima pomembno vlogo pri 
ravnanju z njim. Otroci se seznanijo s pozitivnimi in negativnimi 
vidiki taktilnega, vizualnega in slišnega občutenja. Prek sestavljanja 
različnih koščkov materialov, njihovih tekstur oblikujejo površino, 
polno občutkov. Rezultat delavnice je kolaž občutkov, ki je 
sestavljen iz otroških kreacij. Sporočilo delavnice je, da se otroci 
zavedajo, kako pomembno je pri oblikovanju izdelkov razmišljati 
o uporabniku, tudi tistemu, ki ne vidi ali ne sliši.

Prvo preddverje

Ples

11.00–11.30
Muzej oživi
Izvaja: Kolektiv Federacija
Primerno za V6+ in OŠ1
Delavnica popelje otroka skozi doživetje gledanja, opazovanja 
živih figur v prostoru (plesalci-izvajalci), do interakcije z njimi 
ter na koncu lastne udeležbe v igro gibanja – ustavljanja in 
ustvarjanja pomenov skozi telo.

12.00–12.30 
Čajanka s plesalci EKG
Izvaja: plesalci EKG, Zavod EnKnap
Primerno za SŠ
Plesalci EnKnapGroup bodo skozi sproščen klepet predstavili 
poklic in življenje profesionalnega plesalca ter svoj odnos do 
plesne umetnosti.

14.00–14.30
Plesno-glasbeno potovanje po Afriki
Izvaja: Maša Kagao Knez, Issiaka Sanou, KUD Baobab
Primerno za V6+ in OŠ1 
Na plesno-glasbenem potovanju po Afriki bodo otroci prek 
elementov afriških plesov spoznali svoje telo ter povezali 
gibanje telesa z ritmom tradicionalnih afriških tolkal.

Gledališče

12.30–13.00
Delavnica uličnega gledališča: ŠUGLA
Izvaja: ŠUGLA (Šola uličnega gledališča: Rada Kikelj, Tea Vidmar, 
Manca Uršič…, pod pokroviteljstvom Društva Gledališča Ane 
Monro)
Primerno za V4+, OŠ in SŠ
Vstopili bomo v pestri svet uličnega gledališča ter prek 
atraktivnih in interaktivnih igric vanj popeljali udeležence 
delavnice. Spoznali bomo različne veščine, ki se pojavljajo v 
uličnem gledališču (uporaba telesa v prostoru, nekatere cirkuške 
veščine, skupinska dinamika, improvizacija, igre pantomime …) 
in z njimi zapolnili prostor, ki nas bo obdajal. 

Lutkovno gledališče

9.00–9.30 in 15.00–15.30 
Ročna lutka, predstavitev in prikaz izdelave in animacije 
ročne lutke 
Delavnico vodita: Jože Zajec, Tadeja Zajec; Lutke Zajec
Primerno za: OŠ1, 2 in O

10.00–10.30 in 14.00–14.30
Od sence do marionete
Izvajata: Marjan Kunaver, Irena Rajh; Lutkovno gledališče FRU-
FRU
Primerno za otroke V5+, OŠ in SŠ
Zabavno gledališko potovanje skozi lutkovno zgodovino. Prek 
kratkih improviziranih skečev in odlomkov iz različnih predstav 
gledališča FRU-FRU otroci spoznajo različne lutkovne tehnike; 
od preprostih prstnih, tradicionalnih ročnih lutk, javajk, senčnih 
lutk, do marionet.  
 

11.00–11.30
Zverinice iz Rezije
Izvajata: Jelena Sitar, Igor Cvetko; Lutkovno gledališče ZAPIK
Primerno za V3+
Rezijansko pravljico o Grdini, ki se vseli v lisičjo hišico in noče 
ven, Zapik uvede s kratkim koncertom citire in bunkule. Sledi 
vodena igra, v kateri se otroci na kratko »sprehodijo« po Reziji, 
po lutkovni predstavi pa ob godčevski spremljavi po rezijansko 
skupaj zaplešejo. 
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12.00–12.30 in 16.00–16.30
Zlati ključek
Pripoveduje: Katja Povše;Pripovedno gledališče gdč. Bazilike
Primerno za V4+ in OŠ
Nagrajena preprosta, neposredna in zabavna predstava z 
lutkami, predmeti in zvoki iz kovčkov gdč. Bazilike. Gre za zmes 
pripovedništva in lutkovnega gledališča.
 

13.00–13.30  in 17.00–17.30
Lutkovni junaki in njihov glas, predstavitev in delavnica
Izvaja: Petra Stare; Lutkovno gledališče Nebo
Primerno za OŠ1, 2
V lutkovnem gledališču nastopajo lutke. Njihov videz in gibanje 
nas pritegneta na prvi pogled. Kako pomemben je njihov glas, 
pa se včasih sploh ne zavedamo. Zakaj ima neki lutkovni junak 
visok glas, drugi nizek, zakaj neki junak momlja, drugi govori 
vreščeče? Na predstavitvi si bomo ogledali, kako pomemben je 
za karakterizacijo lika način njegovega govora. Sledila bo krajša 
delavnica, na kateri bodo udeleženci preizkusili različne načine 
govora iste lutke. Tako bodo sami presodili, kako lahko lutki tudi 
s tem spremenijo osebnost.

Senzorični otok
 

10.00–10.30 
Prstna abeceda, delavnica
Priprava: Zavod za gluhe in naglušne 
Primerno za OŠ1, 2
Gluhi in naglušni otroci iz Zavoda za gluhe in naglušne bodo na 
delavnici učili svoje vrstnike osnove prstne abecede in najbolj 
zanimive kretnje iz slovenskega znakovnega jezika.

11.00–11.30
Pika na piko pa brajico naredi! Predstavitev brajice, 
pisave za slepe
Izvaja: predstavnik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije
Primerno za OŠ in SŠ
Slep uporabnik bo predstavil genialni izum pisave za slepe, 
načine pisanja teh čudovitih pik od začetka s preprostim 
šilom, s pomočjo tablic in brajevih strojev do brajeve vrstice v  
računalniški dobi. Udeleženci bodo s pomočjo navodil lahko 
pisali na brajeve stoje in tablice.

12.00–12.30
Delavnica gledališke improvizacije
Vodi: Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana
Primerno za V, OŠ in SŠ
Gluha režiserka in vzgojiteljica za dramsko umetnost gluhih 
Lada Lištvanova bo pripravila delavnico gledališke improvizacije 
za prijavljene otroke. Vabljeni vsi otroci!

13.00–13.30 
Delavnica gledališke improvizacije
Vodi: Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana
Primerno V, OŠ in SŠ
Gluha režiserka in vzgojiteljica za dramsko umetnost gluhih 

Lada Lištvanova bo pripravila delavnico gledališke improvizacije 
za prijavljene otroke.

14.30–15.00
Žiga špaget gre v širni svet, predstavitev tipnih slikanic in 
delavnica s simulacijskimi očali
Izvaja: Aksinja Kermauner, pisateljica in učiteljica slepih in 
slabovidnih, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, 
Pedagoška fakulteta Koper
Primerno za OŠ in SŠ
Pisateljica bo predstavila različne tipanke, otroke in mladostnike 
bo obiskala lutka Žiga špaget, sami pa bodo lahko poskusili 
narediti tipno sliko.

15.30–16.00
Delavnica slovenskega znakovnega jezika
Vodi: Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana 
Primerno za OŠ
Gluhi prostovoljci bodo skupaj z avtorico Natašo Kordiš z 
uporabo slikanic Mojca Pokrajculja in Peter Klepec, prilagojenih 
gluhim, pripravili delavnico slovenskega znakovnega jezika.
 

16.30–17.00 
Spoznajmo slepe in slabovidne! Pevski nastop slepih, 
druženje s slepimi in slabovidnimi otroki in dijaki, predstavitev 
brajice, bele palice in drugih posebnih pripomočkov
Organizacija: Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
Primerno za OŠ in SŠ
Učenci in dijaki Zavoda za slepo in slabovidno mladino bodo 
predstavili svoje umetniško delo, svoje hotenje in življenje. 
Udeleženci bodo po navodilih slepih in slabovidnih lahko poleg 
tega poskusili hojo s črnimi prevezami in belo palico. 

JSKD

9.00–9.30
Naredimo lutke, lutkovna ustvarjalnica
Izvaja: Matjaž Šmalc s sodelavci
Primerno za V5+, OŠ1, OŠ2
Otroci pod strokovnim vodstvom oblikujejo in izdelujejo 
preproste lutke, spoznajo značilnosti predstavljene lutkovne 
tehnike in animacijo, uporabljajo različne materiale in razvijajo 
ročne spretnosti ter prek improviziranega dialoga z lutkami 
spoznavajo osnovne zakonitosti nastopanja. Na delavnici  
izdelujemo mimične lutke iz pene ali preproste javajke, ki jih 
otroci oblikujejo na podlagi znane literarne predloge. Sledi 
kratka animacija z lutkami oziroma igra z njimi na dano temo.

10.00–10.30
Kozlovska sodba, literarno-likovna delavnica
Izvaja: Barbara Riegler s sodelavci
Primerno za V6+, OŠ
Predstavitev devetih prevodov Kozlovske sodbe v Višnji Gori 
(angleški, francoski, nemški, španski, hrvaški, poljski, italijanski, 
ruski in grški prevod) tudi s slovenskim jezikom.
Likovne delavnice z ilustratorji Kozlovske sodbe v Višnji gori za 
nemški, španski, hrvaški ali poljski jezik (Gabrijel Vrhovec, 
Santiago Martin, Darja Lovak, Joanna Zajac Slapničar). 
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11.00–11.30 
Kozlovska sodba, literarna delavnica
Izvaja: Barbara Riegler s sodelavci
Primerno za OŠ 2, 3
Razstava devetih prevodov Kozlovske sodbe v Višnji Gori 
(angleški, francoski, nemški, španski, hrvaški, poljski, italijanski, 
ruski in grški prevod) in slovenskega originala ter branje 
odlomkov Kozlovske sodbe v različnih jezikih.

12.00–12.30 
Voda v ljudskem izročilu, delavnica
Izvaja: Nežka Lubej
Primerno za V4+, OŠ
Nežka Lubej, učiteljica v pokoju in strokovna spremljevalka 
ter usmerjevalka delovanja otroških folklornih skupin, bo v 
okviru delavnice predstavila pomen vode v ljudskem izročilu in 
vključenje motivike, povezane z vodo, v vzgojo osnovnošolskih 
otrok. Predstavila bo igre, plese, pesmi in druge prvine izročila, 
ki so kakor koli povezane z vodo, ob tem pa bo nakazala 
možnosti, povezane z njihovim vključevanjem v sodobno redno 
in zunajšolsko poučevanje osnovnošolskih otrok.

13.00–13.30  
Inštrumentalna glasba
Izvaja: Daniel Leskovic
Primerno V4+, OŠ1, 2
Predstavili bomo glasbeno pravljico ter skozi karikature 
in glasbene primere (filmček) družino DINOZAVROV 
PARAZAVROLOFOV. Parazavrolof je imel na glavi greben, ki so 
ga sestavljale cevke. Kadar je parazavrolof dihal z vso močjo, 
se je oglašal kot trobenta ali pozavna. Pravljica z zgoščenko 
tako spodbuja domišljijski svet in mladim prek njega predstavi 
inštrument trobento. 

14.00–14.30
Zmes za ples
Izvaja: Gregor Kamnikar, JSKD 
Primerno za SŠ
Avtor knjige o sodobni plesni umetnosti Zmes za ples Gregor 
Kamnikar bo skozi sklop krajših vaj na temo telesa, odra, 
koreografije, zgodbe v plesu …  podal svoje izkušnje in videnje 
plesne umetnosti, kot jih tudi opisuje v knjigi. 

15:00–15.30  
Kulturna šola 2013
Izvaja: Marjeta Pečarič, JSKD
Primerno za O
Predstavitev projekta kulturne šole, ki je primarno namenjen 
obšolskim dejavnostim iz kulture v osnovnih šolah in ima jasen 
cilj – povečati kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega 
udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter 
mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega 
kurikula. Poziv za dodelitev naziva Kulturna šola objavimo vsako 
leto, praviloma v januarju, in je odprt do konca marca. 

15.30–16.00 
Pomoč pri izpolnjevanju vloge za pridobitev naziva 
KUL šola 2013
Primerno za O

16.30–17.00 
Pozdrav iz muzeja Jurčičeve domačije – Muljava 
Izvaja: Tatjana Lampret, ZKD Ivančna Gorica v sodelovanju z 
JSKD OI.
Primerno za V4+, OŠ
Jurčičeva domačija na Muljavi je muzej na prostem in 
pripoveduje zgodbe o vsakdanjem življenju kmečkega 
prebivalstva, o modrostih življenja v sobivanju z naravo.
Predstavili bomo utrinke z delavnic: 
– poslikava panjskih končnic 
– izdelava prstnih lutk (Krjavljeva kozica, konjiček, žabica …)
– izdelava punčk iz cunj …

Kulturni domovi Slovenije

11.00–11.30
Pika šola policaja, Poulična predstava, poulična otroška 
igrano-animirana predstava
Izvaja: Festival Velenje in Gledališče Velenje (igralci – animatorji: 
Pia Šlogar, Petra Hribernik in Matej Mraz)
Primerno za V4+ in OŠ1, 2
Pika Nogavička sreča policaja in se z njima spusti v zabaven dialog. 
Policaja, ki sta »policajsko inteligentna«, ne razumeta Pikine 
navihanosti in jo želita sankcionirati za vse njene potegavščine. 
Vendar ker je Pika vsemu kos, ju tudi tokrat užene v kozji rog! 
 

Drugo preddverje

Muzeji in galerije 1

9.00–9.30
Fizika – poskus z vodo, učna ura iz leta 1900
Izvaja: Slovenski šolski muzej
Primerno za OŠ2, 3 in SŠ
Pri učni uri fizike, narejeni po starem učnem načrtu iz leta 1900, 
se učenci seznanijo z različnimi agregatnimi stanji vode in 
naredijo preprost poskus. 

10.00–10.30
Papirnati kurent
Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Primerno za OŠ1, 2
Učenci si ogledajo korantijo (kurentovo opravo), najbolj 
pogumni si jo lahko tudi oblečejo. Nato izdelamo kurentovo 
masko iz papirnate vrečke.

10.45–11.15
Vitezi na pohodu!
Izvaja: Narodni muzej Slovenije
Primerno za OŠ1, 2
Spoznali bomo, kdo so bili vitezi ter kako sta potekala urjenje 
in obred povitezitve. Potežkali bomo tudi čisto pravi meč in si 
izdelali čelado, ki nas bo varovala, v kolikor nas za vogalom 
morda preseneti zmaj.
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11.30–12.00
Impresionisti in igra Spomin – sestavimo najbolj 
znane slike slovenskega impresionizma
Izvaja: Narodna galerija
Primerno za OŠ2, 3
Učenci bodo spoznali kratko zgodbo o začetku moderne 
umetnosti pri nas in vse štiri ključne slikarje.  Ogledali si bodo 
slikarske pripomočke ter občutili razliko med slikarsko potezo 
čopiča in lopatice.
S pomočjo reprodukcij bodo sestavili najbolj znane slike 
slovenskih impresionistov.  

12.15–12.45
Krone celjskih kraljic
Izvaja: Pokrajinski muzej Celje
Primerno za OŠ1, 2
Ob otvoritvi nove stalne razstave GROFJE CELJSKI najprej 
kratka predstavitev ene najpomembnejših srednjeveških 
plemiških družin na našem prostoru, s posebnim poudarkom 
na Barbari Celjski. Otroci izrežejo, pobarvajo in okrasijo krone, 
narejene po vzoru kron, ki sta jih nosili kraljici iz hiše Celjskih, 
Ana in Barbara. S kronami na glavah se skupaj fotografiramo. 

13.00–13.30
Na obisku pri mastodontu Mastiju
Izvaja: Muzej Velenje
Primerno za OŠ1
Otroci bodo spoznali mastodonta – kdaj je živel, kakšen je 
bil videti, kaj je jedel ... in si ga iz oblikovalne mase izdelali na 
delavnici. Ogledali si bodo lahko tudi mastodontov zob in kost.

14.00–14.30
Pobarvajmo skrinjo
Izvaja: Loški muzej
Primerno za OŠ1, 2
Predstavili bomo skrinjo, ki je najstarejši in najpomembnejši del 
notranje opreme. Otroci bodo spoznali, kako se je v preteklosti 
spreminjala njena uporabna vloga. Nato bodo pobarvali in 
sestavili papirnati model ženitovanjske skrinje iz muzejskih 
zbirk.

15.00–15.30
Fizika – poskus z vodo, učna ura iz leta 1900
Izvaja: Slovenski šolski muzej
Primerno za OŠ2, 3 in SŠ
Pri učni uri fizike, narejeni po starem učnem načrtu iz leta 1900, 
se učenci seznanijo z različnimi agregatnimi stanji vode in 
naredijo preprost poskus. 

15.45–16.15
Nedeljska šola branja, pisanja, računanja in petja, 
učna ura iz leta 1865
Izvaja: Slovenski šolski muzej
Primerno za OŠ1, 2
Učenci se med učno uro seznanijo s poukom, kakršen je potekal 
okoli leta 1865. Spoznajo, kako se vesti v razredu, se seznanijo 
z vzgojnimi nauki in metodami tistega časa. Učijo se osnov 
branja, pisanja in računanja ter pesmice in molitvice.

16.30–17.00
Filmske broške, reciklažno-ustvarjalna delavnica
Izvaja: Društvo GUMB, organizacija: Muzej slovenskih filmskih 
igralcev, Divača 
Primerno za OŠ2, 3
Na delavnici bomo odslužene kovinske zamaške s pomočjo 
izrezkov iz časopisov in revij spremenili v broške s podobami 
filmskih igralcev, nepozabnih prizorov in legendarnih 
nasmeškov. Da vas bodo filmske podobe spremljale tudi zunaj 
kinodvoran!

17.15–17.45
Izdelki iz čebeljega voska
Izvajajo: Muzeji radovljiške občine
Primerno za OŠ
Iz pravega čebeljega voska bomo izdelovali sveče in velikonočne 
okraske.

Muzeji in galerije 2

9.00–9.30
Delavnica izdelave pisanih padal
Izvaja: Nataša Robežnik, Muzej novejše zgodovine Slovenije
Primerno za V4+, OŠ1, 2
Na delavnici bodo otroci izdelali padala iz raznobarvnega 
papirja. Izdelke bodo otroci lahko tudi pobarvali in okrasili 
s svojimi motivi ter podobami. Narejena padala bomo tudi 
preizkusili, kako letijo.

10.00–10.30
Kača ni igrača 
Izvaja: Prirodoslovni muzej Slovenije
Primerno za V5+, OŠ1, 2 in O
Otroci bodo spoznali muzejskega kačona Čoneta (živ ameriški 
rdeči gož, popolnoma nenevarna kača) in sami ugotavljali, ali je 
sluzast, moker, hladen ali topel ter ob tem izvedeli še številne 
zanimivosti o kačah in njihovem življenju. Vsak otrok bo izdelal 
pisano kačo-vrtavko, ki bo v otroških rokah oživela.

10.45–11.15
Brenčač
Izvaja: Tehnični muzej Slovenije
Primerno za V5+, OŠ1, 2
Iz lesenega odrezka, ki spominja na gumb, otroci naredijo 
igračo prejšnjih časov. Zakaj brenči, pridite in ugotovite tudi vi! 

11.30–12.00
Potujemo: z bobnom in pesmijo na afriško celino
Izvaja: Slovenski etnografski muzej
Primerno za OŠ1, 2
Na delavnici nas bo pot popeljala na starodavno afriško celino. 
Spoznali bomo barvitost kontinenta, prisluhnili afriškim ritmom 
na bobnu djembe, si izdelali ropotulje in se v skritih kotičkih 
širne celine naučili tudi kakšno zanimivo afriško pesem.
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12.30–13.00
Vesoljsko-umetniška delavnica 
Izvaja: Moderna galerija (MG+MSUM)
Primerno za V4+, OŠ1, 2
Kakšno delo bi naredili, če bi lahko razstavljali v vesolju? 
Pridružite se nam na vesoljsko-umetniški delavnici, na kateri 
bomo izdelali umetniške satelite – UMBOT. Vsak satelit bo 
imel svoj znak, svoje ime, sporočilo in svojo risbico, ki jih bo 
lahko poslal v globine vesolja. Delavnice se navezujejo na 
biomehatronični projektil Noordung, umetniški projekt, ki je del 
stalne postavitve Muzeja sodobne umetnosti Metelkova. 

13.15–13.45
Sovica Zofi odkriva muzej, lutkovna igrica
Izvaja: Slovenski šolski muzej
Primerno za V, OŠ1
Vodniku Jožetu se na poti v Slovenski šolski muzej skrije 
njegova ljubljenka sovica Zofi. Ker bi rada ostala pri otrocih, 
njun odhod zavlačuje s številnimi nagajivimi vprašanji: Kaj 
imaš v šolski torbi? Kako so pisali v šoli nekoč? … Bo sovici Zofi 
uspelo prepričati vodnika Jožeta?

14.00–14.30
Od kamna do kruha
Izvajata: Pokrajinski muzej Kočevje in Inštitut za arheologijo pri 
ZRC SAZU
Primerno za V4+, OŠ
Kakšne rastline so gojili v preteklosti in kako so trli semena, da 
so si lahko spekli kruh.

15.00–15.30
Klobuček za praznovanje!
Izvaja: Muzej novejše zgodovine Celje
Primerno za V, OŠ1, 2
Navezujoč se na temo razstave Moj rojstni dan, ki je na ogled 
v Otroškem muzeju Hermanov brlog, bomo izdelali in okrasili 
klobučke. Naše ustvarjanje bo spremljala in spodbujala tudi 
maskota otroškega muzeja – Herman Lisjak. Naj se priprave na 
praznovanje rojstnega dne začnejo! 

16.00–16.30
Barjanski poglavar
Izvaja: Muzej in galerije mesta Ljubljane – Mestni muzej
Primerno za V, OŠ1
Odpotujte z nami 5000 let v preteklost, ko je na Barju živel 
Ostri čekan, mogočen in hraber poglavar plemena Volkov, ki 
mu je bilo že ob rojstvu prerokovano, da bo rešil svoje pleme 
pred pogubo. Želite postati del njegovega plemena? Pridite, 
preizkusite se v nalogah in razmigajte prstke na delavnici. 
Volkovi vas že kličejo medse: AuuuuuAuuuuu!!!! 

17.00–17.30
Vesoljsko-umetniška delavnica 
Izvaja: Moderna galerija (MG+MSUM)
Primerno za V4+, OŠ1, 2
Kakšno delo bi naredili, če bi lahko razstavljali v vesolju? 
Pridružite se nam na vesoljsko-umetniški delavnici, na kateri 
bomo izdelali umetniške satelite – UMBOT. Vsak satelit bo 
imel svoj znak, svoje ime, sporočilo in svojo risbico, ki jih bo 
lahko poslal v globine vesolja. Delavnice se navezujejo na 
biomehatronični projektil Noordung, umetniški projekt, ki je del 
stalne postavitve Muzeja sodobne umetnosti Metelkova. 

Pedagoška fakulteta Ljubljana

Dvorana M2

9.00–9.30 in 17.00–17.30
Igralnica zvoka
Izvajajo: Branka Potočnik Krajnik, zborovska dirigentka, in Brina 
Jež Brezavšček, skladateljica, ki združujeta pedagoški poklic z 
umetniškim delom, ter študenti programa Razredni pouk Pedagoške 
fakultete UL.
Otrokom bomo ponudili vstop v svet zvoka, ki ga bodo sami 
ustvarjali s svojimi glasovi in zvočili iz narave na način igre in 
improvizacije. Pri tem se bodo osredotočili na poslušanje in na 
skupno igro z vrstniki. Igrivost, sprostitev domišljije, prisluh sebi in 
tebi  bodo vodilo naše delavnice. 

9.00–9.30, 10.00–10.30, 13.00–13.30, 15.00–15.30
Težave in ovire oseb s slepoto in slabovidnostjo: 
kako jih premagati
Izvajajo: Študentje 4. letnika študijskega programa Tiflopedagogika 
in pedagogika specifičnih učnih težav Pedagoške fakultete Univerze 
v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Ingrid Žolgar. 
Primerno za V, OŠ, SŠ in O
Na delavnici bomo prikazali, na katere ovire in težave naletijo 
osebe s slepoto in slabovidnostjo v vsakodnevnem življenju. 
Udeleženci bodo lahko sami preizkusili, kako pomembne so 
vaje za urjenje vseh čutil in kako jih izvajamo. Prikazali bomo 
tehnike spremljanja osebe s slepoto in uporabo bele palice kot 
pripomočka za samostojno gibanje. 

11.00–11.30, 12.00–12.30 in 16.30–17.00
Lutkovna ustvarjalnica
Izvajajo: študenti 2. letnika oddelka za Predšolsko vzgojo in 3. letnika 
oddelka za Razredni pouk, pod mentorstvom mag. Helene Korošec.
Primerno za V, OŠ
Na delavnici bodo otroci izdelali preproste lutke in z njimi tudi 
zaigrali. 

Slovenski arhivi

9.00–9.30, 11.00–11.30 in 15.00–15.30
Kaligrafija
Izvaja: Zdenka Bonin, Pokrajinski arhiv Koper, Nina Gostenčnik, 
Pokrajinski arhiv Maribor
Primerno za OŠ2,3, SŠ in O
Na delavnici bodo otroci in mladi spoznali, kako so nekoč pisali 
s peresi, ter različne oblike pisav. Sami bodo lahko napisali 
svoje ime.
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Slovenske splošne knjižnice

11.30–12.00 in 16.30–17.00
Nodijeva delavnica
Izvaja: Irena Muc, vodja mreže krajevnih knjižnic v Knjižnici Mirana 
Jarca Novo mesto
Primerno za V4+, OŠ1
Na delavnici si bodo otroci za knjigo, ki jo ravnokar berejo, 
izdelali Nodijevo knjižno kazalko. Z njimi bo ustvarjal tudi 
Nodi. Naučili in zaplesali pa bodo tudi Nodijev ples. 

12.30–13.00 
Delavnica pisanja z gosjim peresom
Izvaja: Irena Muc, vodja mreže krajevnih knjižnic v Knjižnici Mirana 
Jarca Novo mesto
Primerno za otroke od 10. leta, mladino in odrasle 
Nekoč so poznali različna pisala in med njimi so bila tudi gosja 
peresa. Napišite kaj lepega. 

Bralna kultura

9.00–9.30
Nedeljska šola branja, pisanja, računanja in petja, 
učna ura iz leta 1865
Izvaja: Slovenski šolski muzej
Primerno za OŠ1, 2
Učenci se med učno uro seznanijo s poukom, kakršen je potekal 
okoli leta 1865. Spoznajo, kako se vesti v razredu, se seznanijo 
z vzgojnimi nauki in metodami tistega časa. Učijo se osnov 
branja, pisanja in računanja ter pesmice in molitvice.

10.00–10.30, 11.00–11.30, 13.00–13.30
Delavnica s slovenskimi slikanicami, ki so narejene 
tako, da jih lahko berejo tudi slepi in slabovidni, in 
predstavitev knjig, ki obravnavajo teme slepote, 
slabovidnosti, mladih
Izvaja: Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
Primerno za V4+ in SŠ
V delavnici bomo pokazali in predstavili slikanice, ki so narejene 
tako, da jih lahko berejo tudi slepi in slabovidni  bralci. Mogoče 
si jih bo ogledati, potipati, nekatere pa tudi poduhati …  Svet 
drugače videčih bo tako manj oddaljen. Za skupine starejših 
bralcev pa bomo predstavili tudi izbor literature za mlade 
bralce, ki obravnava tematiko slepote, slabovidnosti.

12.00–12.30 in 15.00–15.30
Zvrhan pehar pravljic – pripovedovanje ljudskih 
pravljic
Izvajajo: Tjaša Koprivec, Mateja Grahovac, Valentina Plaskan in 
Sara Horžen, Zavod Radio Študent
Primerno za OŠ7+ in SŠ
Izkušene radijke in nekdanje članice zdaj že legendarne 
pripovedovalske karavane Za 2 groša fantazije bodo za 
obiskovalce Kulturnega bazarja znova segle v zvrhan pehar 
ljudskih pravljic. Dekleta, zavezana Pikini prisegi, da nikdar 
nočejo zares postati velike in odrasle, bodo pozobale Pregelk 
kroglico ali dve in nas s svojo pripovedjo zazibale v otroštvo – 
tja, kamor se lahko vrnemo le, če premoremo dvoje – velike oči 
in velika, še večja ušesa ...

16.00–16.30 in 17.00–17.30
Sovica Zofi odkriva muzej, lutkovna igrica
Izvaja: Slovenski šolski muzej
Primerno za V, OŠ1
Vodniku Jožetu se na poti v Slovenski šolski muzej skrije 
njegova ljubljenka sovica Zofi. Ker bi rada ostala pri otrocih, 
njun odhod zavlačuje s številnimi nagajivimi vprašanji: Kaj 
imaš v šolski torbi? Kako so pisali v šoli nekoč? … Bo sovici Zofi 
uspelo prepričati vodnika Jožeta?

Radio Študent

9.00–17.00
9.30–10.00, 12.00–12.30 in 14.00–14.30 
Radijska pustolovščina z Radiem Študent
Primerno za OŠ2, 3, SŠ in O
Obiskovalci zvedavih ušes bodo lahko pokukali v zakulisje 
ene najstarejših evropskih urbanih radijskih postaj, to je Radia 
Študent. Z arhivskimi posnetki bomo predstavili zanimive 
programske vsebine, ki domujejo na domači frekvenci, slišati 
pa bo mogoče tudi o nadvse čarnem pravljičnem projektu, 
imenovanem Za 2 groša fantazije, ki je mlado in staro dolga leta 
navduševal z magijo svetovnega ljudskega izročila. A po vaši 
domišljiji se ne bomo sprehajali le s pravljičnimi junaki – mizica 
se bo pogrnila tudi s kompaktnimi in vinilnimi ploščami domače 
založbe, prek katerih bo mogoče prisluhniti kakovostni sodobni 
glasbi. Močno besedo za nameček zagotovo namenimo še 
izobraževalnim projektom, ki jih naša ekipa vse pogosteje 
in uspešneje izvaja tudi zunaj domačih sten. Beseda teče o 
delavnicah, ki kratkohlačnikom in mladini dinamično približajo 
svet modernih medijev, in o seminarjih, ki jih izvajamo na teme 
govora, sodobne glasbe in mladine, ter šolskega radia. 

Film

10.30–11.00 in 14.30–15.00
Dan mladega filmskega občinstva: Evropska filmska 
nagrada mladega občinstva 2013, predstavitev projekta
Izvaja: Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema v 
sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom
Primerno za OŠ2,3 
Predstavitev projekta Evropska filmska nagrada mladega 
občinstva 2013 in Dan mladega občinstva, ki  je evropski projekt 
filmske vzgoje, nastal na pobudo Evropske filmske akademije 
s sedežem v Nemčiji. Evropska filmska nagrada mladega 
občinstva bo potekala v nedeljo, 5. maja 2013, istočasno v 
petih evropskih mestih: Izola (Slovenija), Erfurt (Nemčija), 
London (Velika Britanija), Torino (Italija) in Vroclav (Poljska). 
Mlademu občinstvu med 12. in 14. letom bo omogočen ogled 
treh kakovostnih novejših evropskih mladinskih filmov po izbiri 
mednarodne žirije strokovnjakov s področja filmske vzgoje, člani 
mladega občinstva pa bodo z glasovanjem izbrali zmagovalca. 
Po celotnem dnevu ogleda filmov, vodenih diskusij in drugih 
spremljevalnih dogodkov izobraževalne narave bosta dva 
predstavnika otroške žirije iz vsakega mesta izide glasovanja 
sporočila prek videokonference, zmagovalnemu filmu pa bo 
isti večer na podelitvi in prenosu v živo v Erfurtu dodeljena 
Evropska filmska nagrada mladega občinstva 2013.
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Radio Slovenija
10.00-10.30, 13.30-14.00, 15.00-15.30 
Radijska delavnica
Izvaja: Program za mlade 1. programa Radia Slovenija 
Primerno V5+, OŠ1
V radijski delavnici bodo otroci spoznali snemalnik, ki ga 
novinarji na terenu uporabljajo za snemanje anket, intervjujev 
in reportaž. Radijski mikrofon bodo lahko tudi sami prijeli v 
roke in z njim posneli sebe ali svoje vrstnike. Tudi pesmice, ki 
jih bodo otroci zapeli, bo ujel radijski mikrofon. Kako pa potem 
posneti glasovi potujejo v posebno »škatlo«, ki govor predvaja 
na radiu? Na to in druga vprašanja bo odgovorila Alja Verbole, 
ki jo poznate iz oddaje Radijski ringaraja.


