
torek, 9. 3.
splet, ob 18.00 
Zborovski pogovori: Naj zveni dirigentska 
gesta (preko roke v glasbo) – Petra Grassi  
(sodelovanje na dogodku možno s 
predhodno prijavo na janez.jocif@jskd.si)
organizator: OI JSKD Škofja Loka
četrtek, 11. 3.
splet, ob 18.30 
Srečamo se v Mediadomu – Klepeti z 
(ne)znanci: gost večera Bojan Jerman. 
Pogovor v živo na Youtube kanalu 
Mediadom Piran 
organizator: Mediadom Pyrhani, ZKD 
Piran, OI JSKD Piran 
četrtek, 11. 3.
splet, 19.00-20.30 
Spletni seminar Tri, štiri, zdaj … akcija!  
Predstavitev izsledkov vseslovenske 
raziskave o ljubiteljski kulturni / folklorni 
dejavnosti. Uvid v razmišljanje mladih in 
izsledke vseslovenske raziskave o dojema- 
nju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti med 
mladimi. Predavanje bo ponudilo spozna-
vanje mlade generacije, odskočno desko 
za nadaljnji razmislek o načinu nagovarjan-
ja mladih, o načinu pristopa plesnih vodij 
do plesalcev, uporabnikov, itd. /  
Vodita dr. Tomaž Simetinger, Tanja Drašler
organizator: JSKD 
sobota, 13. in 27. 3.
splet, 10.00-11.30 
Zoom gledališki seminar: Od zamisli do 
izvedbe; mentor Gregor Geč. Delavnica 
prehodi vse faze v nastajanju predstave, 
od besedila do uprizoritve, preko idej za 
vaje do scenskih in kostumskih zasnov, 
uporabe glasbe in drugih sredstev znotraj 
gledališke uprizoritve / prijave do 3. 3.
organizator: OI JSKD Koper, OI JSKD Izola
torek, 16. 3.
splet, ob 19.00 
Mediadom Streaming 4.0 – koncert v 
živo na Youtube kanalu Mediadom Piran / 
informacije o programu bodo dostopne 
na www.mediadom-piran.si 
organizator: Mediadom Pyrhani, ZKD 
Piran, OI JSKD Piran
sreda, 17. 3.
splet, ob 19.00 
Dodana nota: Promocija in marketing 
pevskih zborov – virtualni pogovor / 
dr. Mateja Palčič Puzzer, Nika Rožanc; 
moderatorka Rossana Paliaga  

(ogled dogodka možen s predhodno 
prijavo na vstamariska@gmail.com)
organizator: VS Tamariska, OI JSKD Izola 
četrtek, 18. 3.
splet, ob 18.30 
Srečamo se v Mediadomu – Klepeti z 
(ne)znanci: gostja večera Manja Rogelja. 
Pogovor v živo na Youtube kanalu 
Mediadom Piran 
organizator: Mediadom Pyrhani, ZKD 
Piran, OI JSKD Piran 
petek, 19. 3.
Izola, Sončna dvorana
Odprtje razstave »Foto maraton v 
času karantene« članov Foto skupine 
Andragoškega društva Morje. 
Razstavljajo: Adrijana Mandalenič, 
Andrej Šumenjak, Barbara Cassermman, 
Irena Čarman, Irena Lipovec Lorget, Jack 
Lorget, Krisztina Doltar, Lilijana Hrvatin, 
Oskar Jogan, Saša Sergej Merkandel, 
Tanja Mask, Tatjana Brankovič /  
urnik: sreda-sobota: 10.00-12.00,  
prazniki zaprto; ogled možen tudi na FB 
JSKD Izola in Koper in FB Sončna dvorana/ 
na ogled do 13. 4. 
organizator: OI JSKD Izola, AD Morje
sobota, 20. 3.
splet, ob 10.00
Festival mlade literature Urška 2021 – 
regijsko srečanje primorskih literatov: 
delavnica za udeležence natečaja; 
strokovna spremljevalka in mentorica 
mag. Ana Porenta
organizator: OI JSKD Koper
ponedeljek, 22. in 29. 3. 
splet, 16.30-19.00 
Umetnina – ljubezen na prvi pogled?  
Na predavanjih bodo udeleženci spoznali 
teorijo in prakso pedagoške interpretacije 
v muzejih razstavljenih likovnih umetnin 
ter načine, kako opisujemo oziroma 
razlagamo umetnine in razstave otrokom, 
odraslim in starejšim obiskovalcem. Tisti, 
ki sami obiskujejo umetniške razstave, 
bodo dobili namige, kakšna vprašanja 
naj si zastavijo ob ogledovanju umetnin; 
mentorica: dr. Rajka Bračun Sova
organizator: JSKD 
torek, 23. 3.
splet, ob 19.00 
Mediadom Streaming 4.0 – koncert v 
živo na Youtube kanalu Mediadom Piran / 
informacije o programu bodo dostopne 

do 16. marca 
Izola, Sončna dvorana
Razstava del Nane Posega Vreme 
urnik: sreda-sobota: 10.00-12.00,  
prazniki zaprto; ogled možen tudi na FB 
JSKD Izola in Koper, FB Galerija Insula 
Izola ter FB Sončna dvorana 
organizator: OI JSKD Izola, DLU Insula

marec
Koper, Zidna galerija pri potniškem 
terminalu
Razstava Istrski likovni umetniki –  
Jože Pohlen, Janez Lenassi,  
Zvest Apollonio, Jure Cihlař, Erik Lovko,  
Dušan Podgornik, Boris Benčič  
ogled tudi na FB Galerija Insula Izola ter 
FB JSKD Izola in Koper
organizator: DLU Insula, OI JSKD Koper,  
OI JSKD Izola, MO Koper 

ponedeljek, 1., 8., 15. 3. 
splet, 17.00-19.00 
Mala šola fotografije - v treh srečanjih se 
bodo udeleženci spoznali s tehničnimi in 
vsebinskimi izhodišči dobre fotografije ter 
pridobili osnovno znanje, ki je potrebno 
za samostojno raziskovanje fotografskega 
medija: Osnove fotografske tehnike / 
Izbira fotografskega motiva in pravega 
pristopa / Digitalna obdelava fotografij; 
mentor Branimir Ritonja
organizator: JSKD 

sreda, 3. 3.
splet, ob 19.00 
Dodana nota: Vizualna podoba zbora – 
virtualni pogovor / Tjaša Škapin, Sandra 
Kocjančič, Biljana Babič;  
moderatorka Nataša Benčič  
(ogled dogodka možen s predhodno 
prijavo na vstamariska@gmail.com)
organizator: VS Tamariska, OI JSKD Izola 

četrtek, 4. 3.
splet, ob 18.30 
Srečamo se v Mediadomu – Klepeti z 
(ne)znanci: gost večera Slobodan Simič 
Sime. Pogovor v živo na Youtube kanalu 
Mediadom Piran 
organizator: Mediadom Pyrhani, ZKD 
Piran, OI JSKD Piran 

ponedeljek, 8. 3. 
Lopar, Hiša od Bardinca
Dan odprtih vrat in vodeni ogledi hiše ob 
mednarodnem dnevu žena
organizator: Hiša od Bardinca

MESTNA OBČINA KOPER - COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA • OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO • OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA • OBČINA PIRAN - COMUNE DI PIRANO

Območne izpostave Koper, Izola in Piran

MAREC 2021 MARZO

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV 
CALENDARIO DELLE 

MANIFESTAZIONI CULTURALI

.. . GLASBA . . . GLEDALIŠČE IN LUTKE . . . PLES . . . FOLKLORA . . . FILM . . . LIKOVNA DEJAVNOST . . . LITERATURA . . . 

Izvedba prireditev v živo je odvisna od ukrepov vlade za preprečevanje možnosti širjenja okužbe s COVID-19 in 
priporočil NIJZ. Nekateri dogodki bodo potekali preko spletnega prenosa v živo ali bodo na ogled preko spletnih 

omrežij, drugi pa le, če/ko bodo omejitve sproščene. Prosimo, da sledite tudi informacijam organizatorjev prireditev.
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. . . GLASBA . . . GLEDALIŠČE IN LUTKE . . . PLES . . . FOLKLORA . . . FILM . . . LIKOVNA DEJAVNOST . . . LITERATURA . . . 

na www.mediadom-piran.si 
organizator: Mediadom Pyrhani, ZKD 
Piran, OI JSKD Piran 

četrtek, 25. 3. 
Lopar, Hiša od Bardinca
Dan odprtih vrat in vodeni ogledi hiše ob 
materinskem dnevu 
organizator: Hiša od Bardinca

četrtek, 25. 3.
splet, ob 18.30 
Srečamo se v Mediadomu – Klepeti z 
(ne)znanci: gostja večera Maja Bjelica. 
Pogovor v živo na Youtube kanalu 
Mediadom Piran 
organizator: Mediadom Pyrhani, ZKD 
Piran, OI JSKD Piran 

četrtek, 25. 3.
splet, ob 19.00 
Amabile s spletnim svetom:  

Monika Babič (oboa) in godalni kvartet 
Accadémia
Live streaming na FB DPG Koper, Radio 
Koper, JSKD Izola in Koper, Youtube kanalu 
DPG Koper in www.dpgkoper.com
organizator: DPG Koper, OI JSKD Koper

petek, 26. 3. 
Lopar, Hiša od Bardinca, ob 16.00
Kulturni program osnovnošolcev ob 
materinskem dnevu 
organizator: Hiša od Bardinca

torek, 30. 3.
splet, ob 18.00 
Zborovski pogovori:  
Europa Cantat, a je še kaj prostora? 
(možnosti sodelovanja) – Mihela Jagodic 
(sodelovanje na dogodku možno s 
predhodno prijavo na janez.jocif@jskd.si)
organizator: OI JSKD Škofja Loka

torek, 30. 3.
splet, ob 19.00 
Mediadom Streaming 4.0 – koncert v 
živo na Youtube kanalu Mediadom Piran / 
informacije o programu bodo dostopne 
na www.mediadom-piran.si 
organizator: Mediadom Pyrhani, ZKD 
Piran, OI JSKD Piran
AEGIS CARMINIS - 2. mednarodni 
mladinski zborovski festival  
(Koper, 17. 4. in 14.-16. 5. 2021)
- Mednarodno tekmovanje solopevcev, 

17. 4 / prijave do 12. 3.
- Mednarodno tekmovanje pevskih 

zborov, 14. 5. / prijave do 23. 4.
- Mednarodno tekmovanje zborovskih 

dirigentov, 15.-16. 5. 
več na www.aegiscarminis.si,  
FB Internationa Youth Choir Festival 
‘’Aegis carminis’’, Koper-Slovenia
organizator: AD UP, JSKD

Za točnost in vsebino o prireditvah drugih 
organizatorjev JSKD ne odgovarja, saj jih 

je podal tako, kot jih je prejel z njihove 
strani. Organizatorji si pridržujejo pravico 

do spremembe datumov in prireditev – 
prosimo, da sledite njihovim informacijam. 

Hvala za razumevanje. 

RAZPISI
• Javni dvoletni programski razpis za izbor kulturnih programov vrhunskih skupin na področju  

zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti / prijave do 1. marca
• Gledališka delavnica Od zamisli do izvedbe – splet, 13. in 27. 3. / prijave do 3. marca
• OPUS 1 – Plesna miniatura 2021 / prijave do 7. marca 
• Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov v MO Koper za leto 2021 /  

prijave do 8. marca 
• Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v MO Koper za leto 2021/ 

prijave do 8. marca 
• Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih dejavnosti v MO Koper za leto 2021 /  

prvi rok prijav do 8. marca 
• Predstavitev izsledkov vseslovenske raziskave o ljubiteljski kulturni / folklorni dejavnosti –  

splet, 11. 3. / prijave do 10. marca
• Likovno izobraževanje: Umetnina – ljubezen na prvi pogled? – splet, 22. in 29. 3. / prijave do 14. marca
• 43. natečaj Sosed tvojega brega – Maribor, 22. 5. / prijave do 15. marca
• En big band išče tvoj talent 2021 (pevci, instrumentalisti) / prijave do 15. marca
• Javni razpis »Subvencioniranje zaposlitev delodajalcem za delo v kulturi« / rok prijave do 22. marca
• Javni razpis »Dopolnilno izobraževanje mladih za delo v kulturi« / rok prijave do 22. marca
• Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti/prijave do 26.marca
• Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in 

priseljencev v RS / prijave do 26. marca
• 16. mednarodni literarni natečaj Lapis Histriae: Solidarité / oddaja del do 4. aprila
• Spletni likovni natečaj Fantastična dediščina / prijave do 21. aprila
• Postani prostovoljec/-ka na festivalu Europa Cantat – Ljubljana. 16.-25. 7. / prijave do 30. aprila
• Regijski likovni tematski natečaj 2021 »Videz tipnega« / prijava do 4. junija
• Mentorjev feferon 2021, natečaj za najboljšo protestno pesem ali družbenokritično satirično poezijo/ 

prijave do 25. junija 
• En big band išče tvoj talent 2021 (skladatelji in aranžerji) / prijave do 31. avgusta

VEČ INFORMACIJ 
dobite na sedežih območnih izpostav JSKD 
ali na www.jskd.si
OI IZOLA 
Ulica Giordano Bruno 8, p.p. 45, 6310 Izola 
tel: 05/66 31 390, 031/645 413  
oi.izola@jskd.si
OI KOPER 
Kidričeva 46, p.p. 698, 6101 Koper
tel: 05/66 31 380, 031/645 413 
oi.koper@jskd.si 
OI PIRAN 
Prvomajski trg 2, 6330 Piran
tel: 05/67 10 090, faks: 05/67 34 575  
oi.piran@jskd.si


