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JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost,
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje
dostopnosti kulturnih programov.
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Uvod
Območna izpostava Slovenska Bistrica je organizirana za naslednje občine:
Slovenska Bistrica,
Poljčane,
Makole,
Oplotnica.
Vse štiri občine se nahajajo na površini okoli 370 km2 in imajo skupaj približno 35.800 prebivalcev. Na tem
območju aktivno deluje 38 kulturnih društev, v okviru katerih je združenih približno 130 različnih kulturnih skupin
oziroma sekcij. Aktivni sta tudi dve zvezi, in sicer: Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska
Bistrica in Zveza Svobod Slovenska Bistrica. Imamo pa tudi 68 aktivnih otroških in mladinskih skupin, ki delujejo
v vrtcih, osnovnih šolah in srednji šoli našega območja.
Naša izpostava ima za izhodiščno poslanstvo spodbujanje društvene dejavnosti, spodbujanje otroških in
mladinskih skupin, podpiranje ustvarjalnih posameznikov in predvsem širjenje ljubiteljske kulture ter zviševanje
ravni tovrstne ustvarjalnosti.

Ocena stanja
V letu 2015 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja
kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti. Konstruktivno smo sodelovali z društvi
in lokalno skupnostjo. Naj omenim še vzorno sodelovanje z Zvezo kulturnih društev občin Makole, Poljčane,
Slovenska Bistrica, Zvezo Svobod Slovenska Bistrica, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, Javnim zavodom za
KTV in informiranje Slovenska Bistrica, Turistično-informativnim centrom Slovenska Bistrica in Razvojnoizobraževalnim centrom Slovenska Bistrica. Največ poudarka dajemo organizaciji revij in srečanj ter izobraževanj;
od načrtovanja, priprave in vse do izvedbe posameznega kulturnega dogodka. V lokalnem časopisu tedniku
Panorama napovedujemo kulturne dogodke, predstavljamo poustvarjalce, skupine in posameznike ter
objavljamo njihove dosežke. Revije in srečanja potekajo v preddverjih in telovadnicah osnovnih in v srednji šoli
ter v kulturnih in večnamenskih domovih občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica in Oplotnica. Najprimernejši
so prostori v osnovnih šolah, kjer je dovolj parkirnih mest, sanitarij in večje število spremljevalnih prostorov
(učilnic). Težave se pojavijo, kadar imamo izvedbo prireditev v kulturnih in večnamenskih domovih, kjer ni dovolj
spremljevalnih prostorov. Zato moramo imeti na razpolago več vodnikov, ki poskrbijo, da se prostori pravočasno
izpraznijo, da se lahko naslednja nastopajoča skupina pripravi na svoj nastop.
Vsako leto organiziramo izobraževanja za posamezna področja glede na dejavnost, kjer zasledimo potrebe po leteh. Zato se pozna, da so naše skupine, sekcije in posamezniki iz leta v leto uspešnejši, saj je vsako leto več skupin
in posameznikov, ki dosegajo regijsko in državno raven.
Prepoznavnost naše OI JSKD je s Tednom ljubiteljske kulture še večja. Mi smo letos v tem tednu izvedli 4 kulturne
prireditve in osrednjo regijsko prireditev v okviru koordinacije Ptuj. Množično pa so se odzvala tudi naša kulturna
društva s svojimi sekcijam, ki so pripravila več odmevnih kulturnih dogodkov (koncertov, razstav, gledaliških in
lutkovnih predstav, itd.).

Izvedba rednega programa
Programi na področju ljubiteljske kulture naše območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh
področjih delovanja društev, predšolskih in šolskih skupin in skupin iz srednje šole.
Na območni ravni smo izvedli 11 revij in srečanj, in sicer: srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž,
srečanje odraslih gledaliških skupin, srečanje otroških gledaliških skupin, srečanje mladinskih gledaliških skupin,
srečanje otroških in odraslih lutkovnih skupin, srečanje otroških folklornih skupin, srečanje odraslih folklornih
skupin, revijo otroških pevskih zborov – 1. in 2. del, revijo mladinskih pevskih zborov, revijo odraslih pevskih
zborov in revijo malih pevskih skupin.
Na regijski ravni smo izvedli 2 srečanja, in sicer: Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin in srečanje godb
na pihala.

Regijskih srečanj so se z našega območja udeležili naslednji: Odrasla dramska skupina KUD Janko Živko Poljčane,
Otroška gledališka skupina Zmaji OŠ Gustava Šiliha Laporje, Ložniški gledališki Band OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica, Lutkovna skupina Lutkovni Krožnik – Zrna Srednja šola Slovenska
Bistrica in društvo Koruzno zrno, Otroška lutkovna skupina OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica,
Otroška lutkovna skupina Venčeselj OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica,
Lutkovna skupina KakÓrkoli/Zrnca starejši 2. OŠ Slovenska Bistrica, Odrasla folklorna skupina KUD Oton Župančič
Tinje, Otroška folklorna skupina OŠ Anice Černejeve Makole, Ženska komorna skupina KUD Vivere Slovenska
Bistrica. Na regijski likovni razstavi so sodelovali: Jani Konec KUD Oplotnica, Tjaša Arko DPD Svoboda Pragersko,
Bernardina Paj Forma Viva Makole in Likovna skupina Majolika Slovenska Bistrica, Iva Skledar likovna sekcija KUD
Štefana Romiha Črešnjevec in KUD Forma Viva Makole, Irena Kramer likovna skupina Majolika Slovenska Bistrica,
Stanka Janžič likovna skupina Majolika Slovenska Bistrica, Ljubica Zgonec Zorko likovna skupina Majolika
Slovenska Bistrica, Marija Homar likovna skupina Majolika Slovenska Bistrica.
Državnih srečanj so se z našega območja udeležili naslednji: Lutkovna skupina Venčeselj OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica, Lutkovna skupina KakÓrkoli/Zrnca starejši 2. OŠ Slovenska Bistrica,
Ložniški gledališki Band OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica, Odrasla dramska
skupina KUD Janko Živko Poljčane, Lutkovna skupina Lutkovni Krožnik – Zrna Srednja šola Slovenska Bistrica in
društvo Koruzno zrno. Na državno likovno razstavo so se uvrstili: Jani Konec KUD Oplotnica in Stanka Janžič
likovna skupina Majolika Slovenska Bistrica.

Izvedba dodatnega programa
Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in kulturnimi akterji na področju izpostave. Največje
sodelovanje oz. koprodukcija je potekala z Zvezo kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica pri
organizaciji in izvedbi 14. likovne kolonije Štatenberg in likovne razstave del z 14. likovne kolonije Štatenberg.
Koprodukcija je potekala tudi s Turističnim društvom Kebelj pri kulturnem dogodku Pohorje poje, s Plesnim
klubom Sašo Slovenska Bistrica pri državnem Twirling prvenstvu in s TD Lipa Kebelj pri prireditvi Miklavževanje.

Izvedba javnih razpisov
Naša izpostava ažurno obvešča društva o Javnih razpisih in nudi društvom pomoč pri izpolnjevanju obrazcev. Pri
dveh občinah sodelujemo kot člani strokovne komisije za ljubiteljsko kulturo, kjer pregledamo vsebinsko
pravilnost in točnost podatkov kandidatur.

Izobraževanja
Izobraževanja potekajo v jesenskih mesecih. V sodelovanja z ZKD občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica smo
letos izvedli regijski folklorni seminar za vodje otroških in odraslih folklornih skupin, regijski gledališki seminar za
režiserje otroških in odraslih gledaliških skupin ter regijsko likovno kolonijo. Nudili smo tudi strokovno,
organizacijsko in administrativno pomoč pri razstavi likovnih del s te kolonije.

Financiranje
Območno izpostavo Slovenska Bistrica financirajo Občine Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica ter Javni sklad.
Pri dveh občinah kandidiramo za sredstva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljske kulture. Pri eni
občini smo financirani direktno iz proračuna. Na podlagi podpisanih pogodb z občinami prejmemo sredstva.
Na naših prireditvah nimamo vstopnine, ampak pobiramo prostovoljne prispevke. V Osnovnih šolah, kjer
izvajamo kulturne dogodke imamo na razpolago brezplačne prostore. V kulturnih domovih imamo na razpolago
tehnike, ki jim ne plačamo za njihovo delo. Le-ti poskrbijo za luč, svetlobne efekte, zvok, itd. Za njihovo brezplačno
pomoč se jim javno zahvalimo na koncu vsake posamezne kulturne prireditve.
Občine nam zagotavljajo prostorske in finančne možnosti za delovanje ljubiteljske kulture ter vlagajo v
infrastrukturo (11 kulturnih in več namenskih domov), kar omogoča kakovostno izvajanje kulturnih dejavnosti na
našem območju.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
Delujoče kulturne skupine na območju OI JSKD Slovenska Bistrica glede na dejavnost, v letu 2015 so sledeče:
Vokalna glasba: 13 odraslih pevskih zborov, 7 malih pevskih skupin, 11 mladinskih pevskih zborov in 23 otroških
pevskih zborov. Na regijsko raven se je letos uvrstilo 5 odraslih pevskih zborov, 2 mali pevski skupini, 3 mladinski
in 4 otroški pevski zbori. Na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb Štajerske in Pomurja je vokalna
skupina KUD Vivere Slovenska Bistrica dosegla zlato priznanje in posebno priznanje za najboljšo malo pevsko
skupino. Na državno raven sta se uvrstila 2 otroška pevska zbora. Eden izmed zborov; Otroški pevski zbor OŠ dr.

Jožeta Pučnika Črešnjevec je na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov Štajerske in Pomurja
prejel zlato priznanje z odliko.
Inštrumentalna glasba: 4 pihalni orkestri in 2 tamburaška orkestra. Na regijskem srečanju godb na pihala, ki se
tradicionalno odvija na Spodnji Polskavi so sodelovali vsi 4 naši pihalni orkestri.
Gledališka in lutkovna dejavnost: deluje 7 odraslih gledaliških skupin, 8 otroških gledaliških skupin, 1 mladinska
gledališka skupina, 8 otroških lutkovnih skupin in 1 mladinska lutkovna skupina. Na regijskem Linhartovem
srečanju odraslih gledaliških skupin je prejel posebno priznanje za glavno moško vlogo Primož Jevšenak kot Tat v
predstavi: Niti tat ne more pošteno krasti, Dramska skupina KUD Štefana Romiha Črešnjevec. Svojo vlogo odigra
naravno in s takšno lahkoto, da na trenutke deluje že prav nonšalantno. Z izrednim smislom za komiko in ravno
pravšnjim doziranjem pelje lik v enakomernem dramaturškem loku od začetka do konca. Uspelo mu je ustvariti
lik za katerega gledalec skozi celotno predstavo drži pesti, pa čeprav se z njegovimi dejanji mestoma ne strinja. V
isti predstavi je prejela posebno priznanje za glavno žensko vlogo Mojca Kos kot Marija (Tatova žena), ki svojemu
igralskemu kolegu in odrskemu možu povsem enakovredno parira. Gre za vlogo, ki kar kliče po tem, da bi jo lahko
igralka odigrala pretirano, izumetničeno in s čezmerno gestikularno in govorno interpretacijo. Mojca se je vsemu
temu izognila in uspelo ji je ustvariti lik, ki gledalca prepriča da je verjeten in prav zato neverjetno humoren.
Dramska skupina KUD Štefana Romiha Črešnjevec se je letos udeležila Čufarjevih dnevov – festivala ljubiteljskih
gledališče na Jesenicah, kjer so prejeli Plaketo za tretje mesto po izboru občinstva. Na regijsko Linhartovo
srečanje odraslih gledaliških skupin se je v tekmovalni program uvrstila 1 naša skupina, ki ji je uspela uvrstitev
tudi na državno 54. Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Na regijsko srečanje sta se uvrstili tudi 2
otroški gledališki skupini ter kar 3 lutkovne skupine. Vse 3 otroške lutkovne skupine so se uvrstile naprej na
državno srečanje in 1 otroška gledališka skupina, ki se je uvrstila na državno srečanje otroških gledaliških skupin.
Prav tako se je ena naša mladinska lutkovna skupina uvrstila na festival Vizije – državno srečanje mladinskih
lutkovnih skupin.
Folklorna dejavnost: 5 odraslih folklornih skupin, 10 otroških folklornih skupin, 11 skupin pevcev ljudskih pesmi
in 4 skupine godcev ljudskih viž. Na regijsko srečanje sta se uvrstili 1 odrasla in 1 otroška folklorna skupina.
Regijsko raven pa so zraven le-teh dosegale še 2 odrasli in 1 otroška folklorna skupina. Na regijsko raven se je
uvrstilo 9 skupin pevcev ljudskih pesmi in 4 skupine godcev ljudskih viž. Na državno raven se je uvrstilo 5 skupin
pevcev ljudskih pesmi in 4 skupine godcev ljudskih viž.
Plesna dejavnost: 4 twirling skupine, 1 skupina orientalskih plesalk. Društvo plesni klub Sašo Slovenska Bistrica
vsako leto izvede v Slovenski Bistrici državno srečanje twirling skupin.
Likovna dejavnost: 5 likovnih sekcij in številni posamezni likovniki amaterji z območja vseh štirih občin. Za regijsko
likovno razstavo ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev na temo: Kvadrat in krog, kocka in krogla je bilo izbranih 8
likovnikov. Za državno likovno razstavo pa sta bila izbrana kar 2 likovnika iz našega območja.
Foto-video dejavnost: 2 foto in video sekciji, ki vsako leto pripravita samostojno razstavo na določeno temo.
Literarna dejavnost: 3 literarne sekcije in 8 recitatorskih sekcij, ki uspešno delujejo.
Letos sta se na novo ustanovila dve kulturni društvi, in sicer: Moški pevski zbor KUD Rožmarin Slovenska Bistrica
in Pevsko društvo Sv. Cecilije župnije Poljčane. Na novo se je ustanovila tudi 1 sekcija, in sicer: Ljudski godci Veseli
veterani KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica.
Sekcije kulturnih društev, ki imajo v lasti kulturne domove, imajo vaje v prostorih teh domov. Druga društva, ki
nimajo v lasti kulturnih domov, pa poskrbijo, da imajo njihove sekcije vaje v najetih prostorih po občinah, kjer
delujejo. Sekcije imajo zadovoljive možnosti za vaje.

Sodelovanje s šolami in vrtci
V sodelovanju z osnovnimi šolami in vrtcem na našem območju organiziramo območne revije otroških in
mladinskih pevskih zborov. Uspešno in konstruktivno sodelujemo z vsemi 11 osnovnimi šolami, s 3 podružničnimi
osnovnimi šolami in vrtcem. Poudariti moram, da nam osnovne šole ne zaračunajo stroškov uporabe svojih
prostorov, kadar so soorganizatorji izvedbe otroških in mladinskih revij. Prav tako je zgledno sodelovanje
celotnega aktiva osnovnih šol in vrtca povsod, kjer se revija izvede.
Na našem območju imajo status kulturne šole naslednje osnovne šole: OŠ Gustava Šiliha Laporje in OŠ dr. Jožeta
Pučnika Črešnjevec, OŠ Anice Černejeve Makole, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, OŠ Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica, 2. OŠ Slovenska Bistrica, OŠ Poljčane.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
Vsako leto v jesenskem času imamo redni letni sestanek s predsedniki društev in zvez na našem območju. Takrat
nas predsedniki kulturnih društev seznanijo z načrti izvedb jubilejnih obletnic oz. obletnic sekcij, ki delujejo

znotraj njih. Na podlagi izpolnjene vloge za podelitev področnih jubilejnih značk; za prejem Gallusovih,
Maroltovih in Linhartovih značk jim pošljemo sklep in podelimo značke ob njihovi obletnici.
Letos smo podelili Gallusove značke naslednjim dobitnikom:
članom Mešanega pevskega zbora KUD Štefana Romiha Črešnjevec ob 30-letnici delovanja (31 značk),
članom Okteta Lipa KUD Kebelj ob 10-letnici delovanja (6 značk),
članicam Vokalne skupine KUD Vivere Slovenska Bistrica ob 20-letnici delovanja (6 značk),
članicam Vokalne skupine Podeželske mladenke Društvo Podeželske mladine Ložnica – Makole ob 10letnici delovanja (11 značk),
članom Moške komorne skupine KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica ob 40-letnici delovanja (12 značk),
članom Kulturno umetniškega društva Oktet Planika Slovenska Bistrica ob 35-letnici delovanja (6 značk).
Letos smo podelili Maroltove značke naslednjim dobitnikom:
članom Folklorne skupine PD Anice Černejeve Makole ob 30-letnici delovanja (24 značk),
članom Folklorne skupine KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica ob 25-letnici delovanja (16 značk),
članom Ljudskih godcev KUD Sloga Leskovec – Stari Log ob 15-letnici delovanja (5 značk),
članom Ljudskih pevcev Gmajnarjev Etnološko društvo Ložnica ob 10-letnici delovanja (10 značk),
članicam Pevk Etnološko društvo Ložnica ob 5-letnici delovanja (7 značk).
Letos smo podelili Linhartove značke naslednjim dobitnikom:
članom Dramske skupine KUD Sloga Leskovec – Stari Log ob 15-letnici delovanja (15 značk).
Skupno se je v letu 2015 podelilo 72 Gallusovih značk za dolgoletno delo na področju glasbene dejavnosti, 62
Maroltovih značk za dolgoletno delo na področju folklorne dejavnosti in 15 Linhartovih značk za dolgoletno delo
na področju gledališke dejavnosti.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka
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OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN
GODCEV LJUDSKIH VIŽ
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TWIRLINGU

18.4.2015

gledališče
lutke
gledališče
lutke
ples

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH
SKUPIN
REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

18.4.2015

folklora

prireditev

20.4.2015

prireditev

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV

22.4.2015

gledališče
in
lutke
vokalna glasba

DIRADI ČINDARA 2015 - OBMOČNO SREČANJE
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

25.4.2015

folklora

prireditev

5.5.2015

folklora

prireditev

gledališče
in
lutke
gledališče
in
lutke
vokalna glasba

prireditev

prireditev

LINHARTOVO SREČANJE-REGIJSKO SREČANJE
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
LINHARTOVO SREČANJE-REGIJSKO SREČANJE
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
SLAVNOSTNI KONCERT OB 30-LETNICI MEPZ KUD
ŠTEFANA ROMIHA ČREŠNJEVEC - PODELITEV
GALLUSOVIH ZNAČK
VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2015

8.3.2015

26.3.2015
8.4.2015

9.4.2015

15.4.2015
19.4.2015

9.5.2015

10.5.2015

9.5.2015

10.5.2015

10.5.2015

15.5.2015

17.5.2015

in

prireditev
prireditev

prireditev
prireditev

in

prireditev

in

prireditev
prireditev

prireditev

prireditev
prireditev

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV

15.5.2015

gledališče
in
lutke
vokalna glasba

LJUDSKE PESMI - OBMOČNO SREČANJE SKUPIN
PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 20. OBLETNICI
DELOVANJA FOLKLORNE SKUPINE KUD LOJZE
AVŽNER ZGORNJA LOŽNICA - PODELITEV
MAROLTOVIH ZNAČK
REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV ŠTAJERSKE IN POMURJA
ZAKORAKAJMO V SONČNO POMLAD - REGIJSKO
SREČANJE GODB NA PIHALA
ZAKORAKAJMO V SONČNO POMLAD - REGIJSKO
SREČANJE GODB NA PIHALA
OBMOČNA REVIJA MALIH PEVSKIH SKUPIN

16.5.2015

folklora

prireditev

23.5.2015

folklora

prireditev

23.5.2015

vokalna glasba

prireditev

24.5.2015

prireditev

29.5.2015

instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
vokalna glasba

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

29.5.2015

folklora

prireditev

24.5.2015

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 2015

2.6.2015

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
SLOVENIJE 2015

3.6.2015

4.6.2015

gledališče
lutke
gledališče
lutke

prireditev

prireditev
prireditev

in

prireditev

in

prireditev

KONCERT OB 10-LETNICI OKTETA LIPA KUD KEBELJ PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK
39. KRAJEVNI PRAZNIK TINJA - 25.OBLETNICA
DELOVANJA FOLKLORNE SKUPINE KUD OTON
ŽUPANČIČ TINJE - PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK
46. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID
PRI STIČNI
LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO: ŽANR UPODABLJANJE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA
POHORJE POJE

7.6.2015
20.6.2015

večzvrstna
dejavnost
folklora

prireditev
prireditev

20.6.2015

21.6.2015

vokalna glasba

prireditev

7.8.2015

16.8.2015

likovna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
likovna
dejavnost
likovna
dejavnost
gledališče
lutke
večzvrstna
dejavnost

izobraževanje

9.8.2015

14. REGIJSKA LIKOVNA KOLONIJA ŠTATENBERG

11.9.2015

7. EX- TEMPORE IN ODPRTI ATELJE SLADKA ISTRA

20.9.2015

54. LINHARTOVO SREČANJE - FESTIVAL GLEDALIŠKIH
SKUPIN SLOVENIJE
60-LETNICA DELOVANJA KUD SLOGA LESKOVEC STARI
LOG - PODELITEV LINHARTOVIH IN MAROLTOVIH
ZNAČK
REGIJSKI GLEDALIŠKI SEMINAR ZA REŽISERJE
OTROŠKIH IN ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE Z 14. LIKOVNE
KOLONIJE ŠTATENBERG

24.9.2015

13.9.2015

26.9.2015

26.9.2015

26.9.2015

gledališče
lutke
likovna
dejavnost

8.10.2015

prireditev
izobraževanje
prireditev
in

prireditev
prireditev

in

izobraževanje
prireditev

SEMINAR ZA 47. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH
ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI 2016

17.10.2015

vokalna glasba

izobraževanje

DELO V FOLKLORNIH SKUPINAH - OD PRAKTIČNEGA
DELA V FOLKLORNI SKUPINI DO PREDSTAVITVE NA
ODRU
23-LETNICA MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA DPD
SVOBODA PRAGERSKO - PODELITEV GALLUSOVIH
ZNAČK
REGIJSKI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH IN ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN
NADALJEVALNI REGIJSKI LUTKOVNI SEMINAR: OD
IDEJE DO LUTKOVNE PREDSTAVE
REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 2015: KVADRAT IN
KROG, KOCKA IN KROGLA
16. PESNIŠKA OLIMPIJADA

17.10.2015

folklora

izobraževanje

24.10.2015

večzvrstna
dejavnost

prireditev

24.10.2015

folklora

izobraževanje

24.10.2015

in

7.11.2015

8.11.2015

gledališče
lutke
likovna
dejavnost
literatura

28. ČUFARJEVI DNEVI 2015

14.11.2015

20.11.2015

in

NAJ NAS PESEM POVEZUJE - 10. OBLETNICA
LJUDSKIH PEVCEV GMAJNARJI ETNOLOŠKO DRUŠTVO
LOŽNICA MAKOLE IN 5. OBLETNICA PEVK
ETNOLOŠKO DRUŠTVO LOŽNICA - PODELITEV
MAROLTOVIH ZNAČK - PODELITEV MAROLTOVIH
ZNAČK
PEVSKA DELAVNICA Z GREGORJEM VOLKOM

21.11.2015

gledališče
lutke
večzvrstna
dejavnost

21.11.2015

folklora

izobraževanje

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB
ŠTAJERKE IN PREKMURJA
20-LETNICA KUD VIVERE SLOVENSKA BISTRICA PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK
10-LETNICA VOKALNE SKUPINE PODEŽELSKE
MLADENKE DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE
MAKOLE - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK
KONCERT OB 40-LETNICI DELOVANJA MOŠKE
KOMORNE SKUPINE KUD LOJZE AVŽNER ZGORNJA
LOŽNICA - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK

21.11.2015

vokalna glasba

prireditev

28.11.2015

vokalna glasba

prireditev

29.11.2015

vokalna glasba

prireditev

4.12.2015

vokalna glasba

prireditev

5.11.2015

izobraževanje
prireditev
izobraževanje
prireditev
prireditev

MIKLAVŽEV KONCERT
KONCERT OB 35-LETNICI DELOVANJA KUD OKTET
PLANIKA SLOVENSKA BISTRICA - PODELITEV
GALLUSOVIH ZNAČK

6.12.2015
10.12.2015

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

prireditev
prireditev

