
Ministrstvo za kulturo

Maistrova 10, 1000 Ljubljana 
www.mk.gov.si

Zveze ljubiteljskih 
kulturnih društev

Zveza kulturnih društev Slovenije

Štefanova 5, 1000 Ljubljana 
www.zveza-kds.si

Zveza slovenskih godb,

p. p. 1531, 1000 Ljubljana 
www.zvezaslovenskih-godb.si

Zveza likovnih društev Slovenije

Kavškova 14, 1132 Ljubljana

Zveza pevskih zborov Primorske

Verdijeva 3, 6000 Koper

Slovenske kulturne 
zveze v zamejstvu

Zveza Slovencev na Madžarskem

p. p. 77, Szentgotthard, 
H – 9970 Szentgotthard/Monošter, 
Madžarska

Slovenska prosvetna zveza

Tarviser Str. 16, 
A – 9020 Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija
www.slo.at

Krščanska kulturna zveza

10. Oktoberstrasse 25/3, 
A – 9020 Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija 
www.kkz.at

Zveza slovenske katoliške prosvete

Viale XX Settembre 85, 
34170 Gorizia/Gorica (GO), 
Italija

Zveza slovenskih kulturnih društev 

Gorica–Trst–Videm

San Francesco 20, 
I – 34133 Trieste/Trst (TS), 
Italija
www.zskd.org

Slovenska prosveta

Ul. Donizetti 3, 
I – 34133 Trieste/Trst,
Italija

Mednarodne kulturne 
mreže in partnerske 
organizacije

AMATEO – Evropska mreža za kulturne 

dejavnosti 

www.amateo.info

European Culture Cooperation ECuCo

(Evropska kulturna kooperacija, ki vključuje 
države srednje in jugozahodne Evrope)
www.european-culture-coop.net

Voluntary Arts Network VAN

(Velika Britanija, s podružnicami za Anglijo, 
Škotsko, Wales in Severno Irsko)
www.voluntaryarts.org.

Kunstfactoir (Nizozemska)

www.kunstfactor.nl

Amatörernes Kunst& Kultur Samrad 

AKKS (Danska)

www.akks.dk

Forum Voor Amateurkunsten (Belgija)

www.amateurkunsten.be

Območne izpostave 
Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti 
in vodje izpostav

Ajdovščina

Katarina Volk
IV. Prekomorske 1, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 364 30 72
oi.ajdovscina@jskd.si

Brežice

Simona Rožman Strnad
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice
tel.: 07 499 06 51
oi.brezice@jskd.si

Celje

Tomaž Črnej
Vodnikova ulica 11, 3000 Celje
tel.: 03 426 06 32
oi.celje@jskd.si

Cerknica

Jožica Mlinar
Cesta 4. maja 51, 1380 Cerknica
tel.: 01 709 67 41
oi.cerknica@jskd.si

Črnomelj

Helena Vukšinič
Mirana Jarca 20, 8340 Črnomelj
tel.: 07 306 11 90
oi.crnomelj@jskd.si

Domžale

Pavel Pevec
Ljubljanska 76, 1230 Domžale
tel.: 01 721 94 80
oi.domzale@jskd.si

Dravograd

Robert Preglau
Bukovje 13, 2370 Dravograd
tel.: 02 872 31 90
oi.dravograd@jskd.si

Gornja Radgona

Simona Pirc Katalinič
Maistrov trg 2, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 94 63
oi.gornja.radgona@jskd.si

Idrija

Rado Božič
Lapajnetova 7, 5280 Idrija
tel.: 05 374 33 57
oi.idrija@jskd.si

Ilirska Bistrica

Igor Štemberger
Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica
tel.: 05 711 00 90
oi.ilirska.bistrica@jskd.si

Ivančna Gorica

mag. Barbara Rigler
Cesta 2. grupe odredov 17, 1295 Ivančna 
Gorica
tel.: 01 786 90 70
oi.ivancna.gorica@jskd.si

Izola

Zvonka Radojević
Oktobrske revolucije 1, 6310 Izola
tel.: 05 663 13 90
oi.izola@jskd.si

Jesenice

Petra Ravnihar
Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice
tel.: 04 586 67 40
oi.jesenice@jskd.si

Kamnik

Tone Ftičar,
Japljeva 2, 1241 Kamnik
tel.: 01 831 98 30
oi.kamnik@jskd.si

Kočevje

Matevž Novak
Ljubljanska 26, 1330 Kočevje
tel.: 01 895 08 10
oi.kocevje@jskd.si

Koper

Mateja Palčič
Verdijeva 3, 6000 Koper
tel.: 05 663 13 80
oi.koper@jskd.si

Kranj

Vladimir Brlek
Glavni trg 7, 4000 Kranj
tel.: 04 201 37 33
oi.kranj@jskd.si

Krško

Sonja Levičar
Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško
tel.: 07 488 16 50
oi.krsko@jskd.si

Laško

Ivan Medved
Trg svobode 6, 3270 Laško
tel.: 03 734 20 43
oi.lasko@jskd.si

Lenart

Breda Rakuša Slavinec
Nikova 9, 2230 Lenart
tel.: 02 729 24 63
oi.lenart@jskd.si

Lendava

Rajko Stupar
Glavna ulica 2, 9220 Lendava
tel.: 02 578 85 37
oi.lendava@jskd.si

Litija

Rosana Maček
Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
tel.: 01 896 22 90
oi.litija@jskd.si

Ljubljana

Andreja Repar
Krekov trg 2, 1000 Ljubljana
tel.: 01 230 05 70
oi.ljubljana@jskd.si

Ljubljana Okolica

Tatjana Avsec
Trg MDB 14, 1000 Ljubljana
tel.: 01 422 26 40
oi.ljubljana.okolica@jskd.si

Ljutomer

Mira Rebernik Žižek
Dom kulture, Prešernova 20, 
9240 Ljutomer
tel.: 02 584 97 87
oi.ljutomer@jskd.si

Logatec

Tanja-Pina Škufca
Notranjska 14, 1370 Logatec
tel.: 01 759 17 40
oi.logatec@jskd.si

Maribor

Matija Varl
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
tel.: 02 234 21 17
oi.maribor@jskd.si

Metlika

Matjaž Rus
Cesta belokranjskih enot 23, 
8330 Metlika
tel.: 07 363 58 10
oi.metlika@jskd.si

Mozirje

Ivana Žvipelj
Hribernikova 1, 3330 Mozirje
tel.: 03 837 02 70
oi.mozirje@jskd.si

Murska Sobota

Geza Kišfalvi
Trubarjev drevored 4, 
9000 Murska Sobota
tel.: 02 530 30 10
oi.murska.sobota@jskd.si

Nova Gorica

Maja Jerman Bratec
Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 335 18 52
oi.nova.gorica@jskd.si

Novo mesto

Bojan Bencik
KC J. Trdina, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
tel.: 07 393 03 82
oi.novo.mesto@jskd.si

Ormož

Barbara Podgorelec
Skolibrova ulica 17, 2270 Ormož
tel.: 02 741 13 70
oi.ormoz@jskd.si

Pesnica

Sabrina Hudales
Pesnica 41, 2211 Pesnica pri Mariboru
tel.: 02 654 31 40
oi.pesnica@jskd.si

Piran

Elizabeta Fičur
Prvomajski trg 2, 6330 Piran
tel.: 05 671 00 90
oi.piran@jskd.si

Postojna

Silva Bajc
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
tel.: 05 721 00 90
oi.postojna@jskd.si

Ptuj

Iva Ferlinc
Narodni dom, Jadranska 13, 2250 Ptuj
tel.: 02 749 39 73
oi.ptuj@jskd.si

Radlje ob Dravi

Cvetka Miklavc
Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi
tel.: 02 887 91 80
oi.radlje.ob.dravi@jskd.si

Radovljica

Tatjana Kržišnik
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica
tel.: 04 530 37 80
oi.radovljica@jskd.si

Ravne

Jožica Pušnik
Prežihova 7, 
2390 Ravne na Koroškem
tel.: 02 870 50 10
oi.ravne@jskd.si

Ribnica

Alenka Pahulje
Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica
tel.: 01 836 98 93
oi.ribnica@jskd.si

Rogaška Slatina

Leonida Došler
Izletniška 2, 3250 Rogaška Slatina
tel.: 03 818 17 31
oi.rogaska.slatina@jskd.si

Ruše

Zvezdana Remšak
Falska cesta 24, 2342 Ruše
tel.: 02 668 85 30
oi.ruse@jskd.si

Sevnica

Katja Pibernik
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
tel.: 07 816 09 70
oi.sevnica@jskd.si

Sežana

Vladislava Navotnik
KC Srečko Kosovel, Kosovelova 4a, 6210 
Sežana
tel.: 05 731 00 90
oi.sezana@jskd.si

Slovenj Gradec

Andreja Gologranc
Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec
tel.: 02 88 12 460
oi.slovenj.gradec@jskd.si

Slovenska Bistrica

Valerija Regoršek
Grajska 11, 2310 Slovenska Bistrica
tel.: 02 805 03 10
oi.slovenska.bistrica@jskd.si

Slovenske Konjice

Breda Slapnik
Stari trg 21, 3210 Slovenske Konjice
tel.: 03 491 40 30
oi.slovenske.konjice@jskd.si

Šentjur pri Celju

Anita Koleša
Mestni trg 2, 3230 Šentjur pri Celju
tel.: 03 491 40 70
oi.sentjur.pri.celju@jskd.si

Škofja Loka

Marko Črtalič
Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka
tel.: 04 515 71 60
oi.skofja.loka@jskd.si

Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah
tel.: 03 491 38 70
oi.smarje.pri.jelsah@jskd.si

Tolmin

Silva Seljak
Trg Maršala Tita 8, 5220 Tolmin
tel.: 05 380 11 70
oi.tolmin@jskd.si

Trbovlje

Zdravko Pestotnik
Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje
tel.: 03 563 25 90
oi.trbovlje@jskd.si

Trebnje

Mojca Femec
Kidričeva 2, 8210 Trebnje
tel.: 07 348 12 50
oi.trebnje@jskd.si

Tržič

Boris Kuburič
Cankarjeva 1, 4290 Tržič
tel.: 04 592 46 30
oi.trzic@jskd.si

Velenje

Nina Mavec Krenker
Titov trg 4, 3320 Velenje
tel.: 03 897 33 60
oi.velenje@jskd.si

Vrhnika

Nataša Bregant Možina
Tržaška 25, 1360 Vrhnika
tel.: 01 750 20 39
oi.vrhnika@jskd.si

Zagorje ob Savi

Vanda Kopušar
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
tel.: 03 566 80 94
oi.zagorje.ob.savi

Žalec

Marko Repnik
Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec
tel.: 03 491 38 40
oi.zalec@jskd.si

KORISTNI NASLOVI

INFORMACIJE
Daniel Leskovic, samostojni strokovni svetovalec 

za instrumentalno glasbeno dejavnost

tel.: (01) 2410 532
daniel.leskovic@jskd.si

Program izobraževanj in prireditev temelji na 

metodah, ki uporabljajo glasbo kot vzgojni moment.

Osnovo prireditev predstavljajo tematsko izbrani 

in zaokroženi program, v katerih pomemben delež 

zavzemajo dela slovenskih skladateljev, ki so posebej 

napisana za posamezne prireditve. Izvajalci in poslu-

šalci se spoznavajo z glasbenimi značilnostmi.

V izobraževanjih želimo prikazati možnosti za 

vzgojo (tako mladine kot odraslih), ki temelji na glas-

benih vrednotah. Izvajali jih bomo v partnerskem 

sodelovanju z domačimi in tujimi strokovnjaki.

PRIREDITVE
4. mednarodno tekmovanje 
pihalnih orkestrov Slovenija 2010
- Velenje, od 7. do 10. oktobra 2010
Nastopilo bo 25 orkestrov iz 8 evropskih držav. 

Slovenska obvezna skladba.

Ah, te orglice - mednarodni festival ustnih 
harmonik
- Trebnje, 25. februar 2011
Srečanje in tekmovanje glasbenikov na ustni 

harmoniki (orglicah).

Festival godb
- Ptuj, 6. marec 2011
V okviru ptujskega kurentovanja bo srečanje 

in parada več kot 50 godb.

31. srečanje tamburašev in mandolinistov
- Laško, 2. april 2011
Koncert najboljših slovenskih tamburaških skupin 

in orkestrov s tematsko zaokroženimi programi.

1. tekmovanje šolskih in mladinskih godb
- Ljubljana, 9. april 2011
Tekmovanje mladinskih in šolskih godb bo 

ocenjevala mednarodna žirija.

31. tekmovanje slovenskih godb 
v 3. in 1. težavnostni stopnji
- Ljubljana, 20. do 22. maj 2011
Obvezni skladbi bosta noviteti Tomaža Habeta 

in Blaža Puciharja.

15. festival Naj slovenske koračnice
- Mengeš, 29. maj 2011

ZBOROVSTVO

PROGRAM 2010/11

JAVNI
SKLAD RS 
ZA KULTURNE 
DEJAVNOSTI

GLEDALIŠČE IN LUTKE

INSTRUMENTALNA GLASBA

IZOBRAŽEVANJE
Otroški folklorni tabor: Otroško plesno izročilo
- Debeli Rtič, od 23. do 26. septembra 2010
Izobraževanje, na katerem se ustvarjajo novi 

programi otroških folklornih skupin, namenjamo 

tako otrokom kot odraslim.

Folklorni tabor  za odrasle: Maske iz različnih 
pokrajin v programih folklornih skupin
- Maribor, od 8. do 10. oktobra 2010
Namenjen je razvijanju novih programov v odraslih 

folklornih skupinah, tokrat na temo maskiranja.

Začetni seminar za vodje odraslih skupin
- Ljubljana, od oktobra 2010 do aprila 2011
Najcelovitejše izobraževanje, ki v obsegu 75 ur ponuja 

ustrezna znanja vodjem odraslih folklornih skupin.

Začetni seminar za vodje otroških skupin
- Ljubljana, od oktobra 2010 do aprila 2011
Izobraževanje v obsegu 75 ur ponuja znanje 

osnovnošolskim učiteljem, vzgojiteljem in vodjem 

otroških folklornih skupin.

Delavnica Godčevstvo na Slovenskem: 
Kaj sporočajo terenski posnetki
- Lenart, 20. november 2010
Zvočni posnetki so vsem, ki se ukvarjajo s poustvarja-

njem ljudske glasbe izjemno pomembni, a ob predno-

stih v primerjavi z notnimi zapisi prinašajo tudi pasti.

Delavnica Harmonika kot ljudsko glasbilo
- Lenart, 20. november 2010
Prvo tovrstno izobraževanje namenjamo vsem, 

ki bi se radi seznanili z igranjem ljudskih viž na 

diatonično ali kromatično harmoniko.

Seminar Petje ljudskih pesmi: Glas v ljudskem petju
- Lenart, 20. november 2010
Da bi ljudska pesem ustrezno zazvenela, je najprej 

potrebno usposobiti pevce za petje. S tem se bodo 

udeleženci seznanili na enodnevnem seminarju.

Posvet s strokovnimi spremljevalci
- Rogaška Slatina, 15. in 16. januar 2011
Namenjamo ga vsem, ki strokovno spremljajo 

srečanja otroških in odraslih folklornih skupin 

ter srečanja pevcev in godcev.

Nadaljevalni seminar za vodje odraslih 
folklornih skupin: Štajerska, 2. del
- Maribor (Ptuj), od 28. do 30. januarja 2011
Udeležijo se ga lahko strokovni vodje odraslih 

folklornih skupin, namenjen pa je spoznavanju 

plesnega izročila.

Nadaljevalni seminar za vodje otroških 
folklornih skupin: Štajerska
- Maribor (Ptuj), od 28. do 30. januarja 2011
Prvi tovrstni seminar namenjamo strokovnim 

vodjem otroških folklornih skupin.

Oblačilna dediščina: Dediščina vezenin v oblačenju
- Kranj, od 4. do 6. marca 2011
Seminar razkriva pretekle načine oblačenja 

in ponuja praktični vpogled v sodobne interpretacije.

Razvijanje plesnosti v otroških skupinah
- Ljubljana, 19. marec 2010
Otroške folklorne skupine prvenstveno poustvarjajo 

otroško izročilo, a se seznanjajo tudi s plesi odraslih, 

ki jih je potrebno učiti na otrokom prilagojen način.

Razvijanje plesnosti v odraslih skupinah
- Ljubljana, 19. marec 2010
Plesno znanje je temeljno, ki ga mora pridobiti vsak vod-

ja odrasle folklorne skupine, posebno pomembno pa je 

metodično podajanje, ki bo predstavljeno na seminarju.

Seminar ob Ringaraja 2011
- Laško, 28. maj 2011
Ponujene bodo različne teme, ki jih je mogoče 

povezati s programi otroških folklornih skupin.

Godčevska delavnica Ljudska glasbila 
in ljudska glasba
- Beltinci, od 29. do 31. julija 2011
Godčevsko izročilo je bolj kot plesno podvrženo 

sodobnim vplivom, naloga godcev pa je, da se 

modernim vplivom kar najbolj izognejo. 

Tudi z uporabo ustreznih glasbil.

Pevska delavnica Petje na tretko in četrtko
- Beltinci, od 29. do 31. julija 2011
Pevske skupine le redko pojejo več kot triglasno, 

kar pa je glede na starejšo pevsko prakso, ki bo 

predstavljena na delavnici, škoda.

ZALOŽNIŠTVO
Folklornik 6
Izid: Ljubljana, oktober 2010
Glasilo enkrat letno na okoli 150 straneh prinaša 

aktualne strokovne prispevke, gradivo, poročila 

in napovedi dogodkov za naslednjo sezono.

Tadeja Pance: Od starih fotografij do novih 
folklornih kostumov
Izid: Ljubljana, oktober 2010
Knjiga na primeru Viča pri Ljubljani obravnava 

izdelavo folklornih kostumov, ki interpretirajo oblačenje 

kmečkega prebivalstva na prelomu iz 19. v 20. stoletje.

FOLKLORNI PROGRAM

Tekmovanje slovenskih godb za najboljšo novo 

koračnico in za najboljšega izvajalca koračnic.

6. srečanje big bandov Slovenije
- Ljubljana, 4. junij 2011
Tradicionalno srečanje plesnih orkestrov v mestnem 

središču bo tokrat vsebovalo tudi obvezno skladbo – 

slovensko noviteto.

16. tekmovanje slovenskih godb v zabavnem 
programu za pokal Vinka Štrucla
- Ormož, 18. junij 2011
Namen prireditve je spodbujanje kakovostnega 

izvajanja zabavnih programov.

Srečanje rock skupin
- Ptuj, 25. junij 2011
Predstavitev, primerjava in vrednotenje izbranih 

mladih, še neuveljavljenih rock skupin.

4. tekmovanje malih trobilnih sestavov
- Dravograd, 2. julij 2011
Tekmovanje malih godb. Zmagovalci bodo nastopili na 

izjemno popularni »trubaški« prireditvi avgusta v Gući.

IZOBRAŽEVANJE
Seminar za rock skupine
- Ivančna Gorica, 5. september 2010
Tema seminarja bo odrska in živa fotografija. 

Mentor: Janez Eržen

Dirigentska šola za pihalne orkestre
- Ljubljana, šolsko leto 2010/2011
Teoretična in praktična šola za delo s pihalnim 

orkestrom. Mentorja: Jan Cober, Miro Saje; 

sodeloval bo Pihalni orkester slovenske vojske.

Seminar za korakanje in tolkala
- Bohinjska Bistrica, Ljubljana, šolsko leto 2010/2011
Korakanje in igra tolkal predstavljata osnovo 

godbeništva v gibanju. Mentorji bodo svetovno 

priznani tolkalci in predavatelji s tega področja.

Seminar za rock skupine
- Ptuj, 25. junij 2011
Državni seminar za rock skupine in druge zasedbe. 

Tema seminarja bo odrski nastop.

Tuba vikend
- Kamnik, od 1. do 3. julija 2011
Seminar o tubi kot vse bolj uveljavljenem 

koncertnem instrumentu. Mentor: Uroš Košir

Intercampus 2011
- Trst od 10. do 17. julija 2011
Mladinski glasbeni laboratorij

Tabor tamburašev
- Ptuj, od 10. do 17. julija 2011
Dopolnilno izobraževanje v tamburaški igri. 

Mentorji: Anton Grahek, Dražen Varga 

in Vlasta Lokar Lavrenčič

Figurativni tabor mladih godbenic 
in godbenikov
- Celje, od 10. do 17. julija 2011
Tabor za pridobivanje izkušenj in znanja v izva-

janju šov programov. V načrtu je ustanovitev 

projektnega ansambla za promocijo teh programov.

Mednarodni tabor mladih godbenic 
in godbenikov
- Koper, od 21. do 27. avgusta 2011
Cilj tabora je dopolnilno izobraževanje 

in koncertna predstavitev izobraževalnega procesa.

ZALOŽNIŠTVO
Tomaž Habe: Skladba za pihalni orkester
Izid: november 2010
Obvezna skladba za 31. tekmovanje slovenskih 

godb v tretji težavnostni stopnji.

Jaka Pucihar: Skladba za pihalni orkester
Izid: november 2010
Obvezna skladba za 31. tekmovanje slovenskih 

godb v prvi težavnostni stopnji.

Vinko Štrucl: Primorske božične ljudske pesmi
Izid: september 2010
Za božično-novoletne koncerte slovenskih godb.

Vinko Štrucl: Vesel božič
Izid: september 2010
Skladba za božično-novoletne koncerte.

Vinko Štrucl: Avsenikov potpouri
Izid: november 2010
Obvezna skladba za 2. mednarodno tekmovanje 

v Avsenikovi glasbi.

Vinko Štrucl: Zabavajmo se
Izid: september 2010
Venček plesnih ritmov za pihalni orkester.

Skladbe za tamburaške orkestre
Izid: avgust 2011
Najboljša slovenska noviteta na 31. srečanju 

tamburašev in mandolinistov.

Lojze Krajnčan: Skladba za big band
Izid: december 2010
Koncert za solistični instrument in big band – za 

5. državno srečanje big bandov in plesnih orkestrov.

IZOBRAŽEVANJE
Preglejev laboratorij
- Ljubljana, od oktobra 2010 do junija 2011
Delavnice dramskega pisanja. Mentorji: Simona 

Semenič, Zalka Grabnar Kogoj, Milan Marković, idr.

Gledališka šola Igra: I. Sistem
- Ljubljana, od oktobra do decembra 2010
Gledališka igra – Sistem Stanislavski. Mentorja: 

Vanja Slapar Ljubutin, Viktor Ljubutin

Gledališka šola za režiserje in mentorje 
gledaliških skupin
- Postojna, od 6. novembra 2010 do 22. januarja 2011
Šola bo obsegala naslednja poglavja: priredba 

teksta, režijski in dramaturški koncept, scenografija, 

kostumografija, praktična režija. Mentorji: 

Jaša Jamnik, Ana Rahela Klopčič, Katarina Zalar, 

Simona Semenič

Lutkovna šola – I. Režija in dramaturgija
- Novo mesto, od 6. do 20. novembra 2010
Priredba teksta, dramaturški in režijski koncept 

lutkovne predstave, lutkovne tehnike. Mentorja: 

Katja Povše, Saša Jovanović

Lutkovna šola – II. Izdelava lutk
- Novo mesto, od 4. decembra 2010 do 15. 
januarja 2011
Praktična izdelava lutk različnih lutkovnih 

tehnologij. Mentor: Žiga Lebar

Lutkovna šola – III. Animacija in lutkovna 
predstava
- Novo mesto, od 29. januarja do 19. februarja 2011
Praktična lutkovna režija, osnove tehnike govora, 

animacija različnih zvrsti lutk, izdelava 

lutkovne predstave. Mentorja: Saša Jovanović, 

Renata Kalemba

Gledališka šola Igra: II. Odrski gib
- Ljubljana, 6. do 20. februar 2011
Odrski gib in akrobatika. Mentor: Sebastjan Starič

Gledališka maska
- Postojna, 12. februar 2011
Osnove gledališke maske. Mentor: Anže Košir

Oblikovanje svetlobe
- Postojna, 26. in 27. februar 2011
Spoznavanje in uporaba različnih tipov svetil, praktič-

ni primeri oblikovanja svetlobe. Mentor: Davor Balent

Nadaljevalna lutkovna šola: Marionete
- Ljubljana, od 5. marca do 7. maja 2011

Spoznavanje različnih tipov marionetnih lutk, 

izdelava marionetne lutke, trening animacije 

in izdelava marionetne lutkovne predstave. 

Mentorja: Jelena Sitar, Brane Vižintin

Gledališka šola Igra: III. Igralski studio
- Ljubljana, od 19. marca do 2. aprila 2011
Oblikovanje vloge, spoznavanje bazičnih igralskih 

tehnik. Mentor: Maja Gal Štromar

Poletne gledališke delavnice za mentorje
- Koper, od 3. do 8. julija 2011
Režija gledališke predstave, priredba in pisanje 

dramskih tekstov, pedagoško gledališče – strukturira-

na drama. Mentorji: Predrag Stojmenović, 

Zalka Grabnar Kogoj, Veronika Gaber Korbar

Poletne lutkovne delavnice
- Žička kartuzija, od 15. do 21. avgusta 2011
Izdelava in animacija lutk različnih tehnologij, 

izdelava lutkovnega filma. Mentorja: 

Barbara Bulatović, Matej Lavrenčič

Mednarodne poletne gledališke delavnice
- Izola, od 22. do 28. avgusta 2011
Igra pred kamero, strukturirano gledališče, gledališki 

performance, pantomima in osnove akrobatike, 

improvizacijsko gledališče, igra – vloga v komediji. 

Mentorji: Gorazd Žilavec, Aleše Nadai, Aviva 

Zimmerman (Kanada), Michal Hecht (Češka), 

Katharina Börke (Nemčija), Maša Židanik

ZALOŽNIŠTVO
E-drama
Izid: november 2010
Osnovne informacije o dramskih delih, 

kratke vsebine del.

GledališkE-novice
Izid: 1 x mesečno
Novice o festivalih, delavnicah, razpisih.

Žiga Lebar: Lutkovna tehnologija
Izid: november 2010
Predstavitev različnih lutkovnih tehnologiij 

in praktični prikaz izdelave lutk posameznih tehnik.

Zbornik: 50 Linhartovih srečanj
Izid: september 2011
Predstavitev programov in skupin vseh petdesetih 

Linhartovih srečanj, strokovni članki in refleksije 

o amaterskem gledališču.

Svetovni dan zborovske glasbe 2010
- Ljubljana, 11. december 2010
Koncert na predvečer praznika z nastopom 

najboljših z regijskih Sozvočenj.

Regijska tekmovanja otroških 
in mladinskih zborov 2011
- Nova Gorica, 14. maj 2011
- Novo mesto, 18. maj 2011
- Zagorje ob Savi, 19. maj 2011
- Velenje, 20. maj 2011
- Gornja Radgona, 21. maj 2011
- Škofja Loka, 27. maj 2011
Nastopali bodo izbrani otroški, mladinski, fantovski, 

dekliški in mladinski mešani zbori.

Mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 
2011
- Maribor, od 15. do 17. aprila 2011
Mednarodno tekmovanje 12 izbranih ženskih, mo-

ških in mešanih zborov na najvišji kakovostni ravni.

9. festival Sredi zvezd
- Žalec, 20. in 21. maj 2011
Osrednja slovenska prireditev pevskih skupin 

(z ozvočenjem), ki gojijo pop-jazz vokalno glasbo.

43. tabor slovenskih zborov v Šentvidu 
pri Stični
- Šentvid pri Stični, 18. in 19. junij 2011
Tradicionalno množično srečanje slovenskih pevskih 

zborov iz države in zamejstva.

IZOBRAŽEVANJE
NOVO: Zbornica
- Ljubljana, oktober 2010 – maj 2011
Mesečni svetovalni termini z obravnavo aktualnih 

vprašanj, ki jih zastavljajo zborovodje iz prakse.

NOVO – Regijske zborovodske šole Pojem 
po notah, 1. stopnja
- V šestih regijah, od oktobra 2010 do aprila 2011
Skupinski tečaj, namenjen zborovskim pevcem, 

ki bi se radi naučili petja po notah – predvidoma 40 

šolskih ur.

Regijske zborovodske šole Osnove dirigiranja, 
1. stopnja
- V regijah, od oktobra 2010 do marca 2011
Skupinski tečaj dirigiranja za drugo generacijo 

tečajniko – predvidoma 40 šolskih ur.

Seminar za 42. tabor slovenskih zborov 
v Šentvidu pri Stični
- Šentvid pri Stični, 25. september 2009

INFORMACIJE
Mihela Jagodic, samostojna strokovna svetovalka 

za zborovsko dejavnost in urednica revije Naši zbori

tel.: (01) 2410 525, fax: 2410 536
mihela.jagodic@jskd.si

Zborovstvo je najbolj razširjena oblika ljubi-

teljske dejavnosti v Sloveniji. V pevskih zborih in 

skupinah se udejstvuje okoli 64.000 ljubiteljskih 

ustvarjalcev.

Omogočamo jim strokovno spremljanje njihovih 

nastopov na treh ravneh. Na območni ravni se lahko 

predstavi vsak zbor. Na regijski ravni spodbujamo 

bolj zanimivo sestavljene sporede. Na državni in 

mednarodni ravni omogočamo mednarodno primer-

ljive rezultate.

Omogočamo tri vrste izobraževanja. V svetoval-

nih terminih t. i. zbornice bomo reševali zborovske 

zagate; za vsako vprašanje s tega področja je mogoče 

najti strokovnjaka, ki bo lahko pomagal. Pripravljali 

bomo daljše izobraževalne oblike za bolj pogloblje-

no znanje zborovodij in pevcev in krajše tematske 

seminarje.

Z založniško dejavnostjo skrbimo za dostopnost 

nove notne literature, strokovnih člankov in 

(po novem) tudi zgoščenk.

PRIREDITVE
Revija izbranih malih pevskih skupin 
Slovenije
- Radovljica, 23. oktober 2010
Koncert izbranih skupin, ki imajo od 3 do 11 pevcev.

Sozvočenja 2010
- Žalec, 6. november 2010
- Ljutomer, 6. november 2010
- Krško, 20. november 2010
- Škofja Loka, 20. november 2010
- Trbovlje, 21. november 2010
- Dobrovo v Brdih, 26. november 2010
Regijski koncerti srednješolskih in odraslih zborov ter 

malih pevskih skupin s tematsko zaokroženimi sporedi.

Attacca 2010 - 2. regijska revija 
izbranih mladinskih zborov
- Ljubljana, 15. november 2010
- Brežice, 17. november 2010
- Ajdovščina, 18. november 2010
- Ptuj, 24. november 2010
- Škofja Loka, 25. november 2010
- Rogaška Slatina, 30. november 2010
Regijski koncerti mladinskih zborov s tematskimi spo-

redi s sodobno literaturo in skupno množično petje.

Seminar za vokalni pop/jazz z ozvočenjem
- Žalec, november ali december 2011
Enodnevna delavnica.

Seminar za aranžerje Sredi zvezd
- Ljubljana, januar 2011
Delavnica za prirejevalce skladb s področja 

vokalnega jazza – popa. Mentor: Tomaž Habe

Seminar za zborovodje mladinskih 
in dekliških zborov
- Ljubljana, februar 2011
Metodika glasbenega opismenjevanja pevcev kot 

pomagalo za hitrejši študij sporedov; spoznavanje 

kvalitetne tuje literature za mladinske zbore. 

Mentorica: Wilma ten Wolde (Nizozemska)

Seminar za vokalni pop/jazz z ozvočenjem
- Žalec, marec/april 2011
Delavnica za pripravo na festival Sredi zvezd.

ZALOŽNIŠTVO
Naši zbori
Izid: poletje, jesen, zima 2010, poletje 2011
Revija za zborovsko glasbo. Izšle bodo tri notne 

in ena tekstovna številka.

Zgoščenka 10. mednarodnega zborovskega 
tekmovanja Maribor
Izid: oktober 2010
Izbor najboljših izvedb vseh sodelujočih zborov.

dr. Borut Smrekar: Priročnik za dirigiranje
Izid: spomladi 2011
Praktični priročnik je nastajal ob dosedanjih 

zborovodskih šolah.

Nove skladbe za otroške in mladinske zbore
Izid: oktober 2010
Izbor nove enoglasne in dvoglasne literature 

s klavirsko in deloma ansambelsko spremljavo.

INFORMACIJE
dr. Bojan Knific, samostojni strokovni svetovalec 

za folklorno dejavnost in urednik Folklornika

tel.: (01) 2410 533
bojan.knific@jskd.si

Dediščina, katere pomemben del predstavlja 

ljudsko izročilo, je temelj oblikovanja nacionalne 

identitete. Zato je prav, da jo prek neposrednih 

aktivnosti ali kako drugače spoznajo ljudje vseh 

generacij.

V okviru folklorne dejavnosti pripravljamo 

različne programe, ki so namenjeni otroškim in 

odraslim folklornim skupinam, pa tudi skupinam, 

ki se ukvarjajo s poustvarjanjem glasbenega izročila 

in vsem drugim, katerih dejavnosti se prepletajo z 

ljudskim izročilom. Programi prireditev, izobraže-

vanja in založništva so tako namenjeni vsem, ki se 

zanimajo za ljudsko izročilo, ki bi se z njim želeli 

srečati, ki bi ga želeli poglobljeno spoznati, ki bi ga 

želeli negovati.

V zadnjih letih smo dosegli velik premik v 

doumevanju ciljev, ki naj jih zasleduje ljubiteljsko 

poustvarjanje plesnega in glasbenega izročila ter 

oblačilne dediščine. S prizadevanji po kakovostnem 

prenašanju prvin izročila v sodobnost želimo nada-

ljevati tudi v prihodnje.

PRIREDITVE
Le plesat me pelji, 2. del
- Maribor, 9. oktober 2010
Državno srečanje odraslih folklornih skupin, na 

katerem se predstavljajo najbolj kakovostni ali 

inovativni programi, nastali v pretekli sezoni.

Pevci nam pojejo, godci pa godejo
- Lenart, 20. november 2010
Državno srečanje neposrednih nosilcev pevskega

in godčevskega izročila.

Ringaraja 2010
- Laško, 28. maj 2011
Državno srečanje otroških folklornih skupin, ki 

v povezavi z ljudskimi plesi odraslih poustvarjajo 

otroško izročilo.

Le plesat me pelji, 1. del
- Beltinci, 31. julij 2011
Državno srečanje odraslih folklornih skupin.

INFORMACIJE
Matjaž Šmalc, samostojni strokovni svetovalec 

za gledališko in lutkovno dejavnost

tel.: (01) 2410 511
matjaz.smalc@jskd.si

Gledališka dejavnost JSKD v glavnem zajema 

tri področja: organizacijo gledaliških srečanj in festi-

valov, izobraževanje in izdajo gledaliških publikacij.

Naša srečanja in festivali so namenjena vsem 

ljubiteljskim gledališkim in lutkovnim skupinam. 

Za vsako starostno skupino prirejamo svoj gledališki 

festival; srečanje lutkovnih skupin Slovenije pa 

združuje lutkovne ustvarjalce vseh starosti.

Delavnice in seminarji so namenjeni vsem 

igralcem, režiserjem, mentorjem, animatorjem in 

drugim gledališkim ustvarjalcem. Predznanje in 

izkušnje za udeležbo na delavnicah niso potrebne 

(razen tam, kjer je to specifično navedeno).

V založniškem programu izdajamo predvsem 

priročnike za gledališke in lutkovne ustvarjalce ter 

sodobna dramska besedila.

PRIREDITVE
49. Linhartovo srečanje - festival gledaliških 
skupin Slovenije
- Postojna, od 7. do 9. oktobra 2010
Zaključno srečanje najboljših predstav ljubiteljskih 

gledaliških skupin sezone 2009/10.

Mednarodna konferenca pedagoškega gledališča
- Ljubljana, 3. oktober 2010
Referati, delavnice in seminarji o pedagoškem gledališču.

Preglej na glas
- Ljubljana, marec 2011
Festival bralnih uprizoritev nove slovenske in tuje drame.

Vizije – festival mladinskih gledaliških skupin 
Slovenije
- Nova Gorica, od 20. do 22. maja 2011
Zaključno srečanje najboljših predstav mladinskih 

gledaliških skupin sezone 2010/11.

Srečanje lutkovnih skupin Slovenije
- Ljubljana, 24. maj 2011
Zaključno srečanje najboljših lutkovnih predstav 

za otroke, mladino in odrasle sezone 2010/11.

Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije
- Ljubljana, 25. in 26. maj 2011
Zaključno srečanje najboljših predstav otroških 

gledaliških skupin sezone 2010/11.

Spoštovani!

Predstavljamo vam našo kulturno ponudbo 

za obdobje od septembra 2010 do avgusta 2011. 

Pripravili smo vrsto zanimivih prireditev, 

seminarjev, tečajev, šol, kolonij in tiskanih izdaj, 

da bi vas pritegnili v zanimivi svet ljubiteljskih 

kulturnih ustvarjalcev.

V tej zloženki so navedene le osrednje prireditve, 

izobraževanja in založniški projekti, ki skrbijo 

za rast in promocijo društvene kulture; podobno 

pestro paleto kulturnih dogodkov na regijski 

in območni ravni boste našli v programih naših 

območnih izpostav.

Več informacij, posnetkov in fotografij, pa tudi 

podatke o morebitnih spremembah in dopolnitvah 

naših programov, boste našli na spletni strani 

www.jskd.si.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami!

mag. Igor Teršar, direktor

tel.: (01) 2410 506
igor.tersar@jskd.si
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Festival plesne ustvarjalnosti mladih, ki nosi ime 

po eni od utemeljiteljic slovenskega sodobnega plesa 

Živi Kraigher predstavlja aktualno plesno 

ustvarjalnost skupin in posameznikov iz Slovenije 

ter vključuje goste iz tujine.

Opus 1 – plesna miniatura 2011
- Celje, 11. junij 2010
19. državno in 3. mednarodno tekmovanje mladih 

plesnih ustvarjalcev je namenjeno spodbujanju iz-

virnosti, plesnemu raziskovanju in ustvarjalnosti. Že 

vsa leta opozarja na mlade plesne talente, ki ustvar-

jajo izvirne koreografije in navdušujejo občinstvo z 

neposrednostjo in bogastvom svojih plesnih izpovedi.

Odprta plesna scena in Ulični plesni 
performance 2011
- Maribor, od 1. do 4. julija 2011
Plesni program v sodelovanju s festivalom 

Lent v Mariboru.

Opus 1 na Fronti sodobnega plesa
- Murska Sobota, 27. avgust 2011
Izbrane in nagrajene plesne miniature iz tekmovanja 

Opus 1 se predstavijo na mednarodnem festivalu 

Front@ sodobnega plesa.

IZOBRAŽEVANJE
Stik – strokovno izpopolnjevanje za pedago-
ge sodobnega plesa in plesnega ustvarjanja
- Ljubljana, vse leto
Dveletno izobraževanje (en vikend na mesec; 

skupaj 16 delavnic in seminarjev) pod vodstvom 

uveljavljenih domačih in tujih pedagogov in strokov-

njakov, ki nudi znanja o delu z otroci in mladimi 

na področju ustvarjalnega plesa.

Plesni izziv – jesen
- Ljubljana, od 25. do 28. novembra 2010
Plesni izziv je izobraževanje, ki se poglobljeno sooči 

z določeno temo s področja sodobnega plesa in 

ustvarjalnosti.

Zimska plesna šola
- Maribor, od 24. februarja do 1. marca 2011
Zimska plesna šola je šestdnevni skupek plesnih 

seminarjev oz. tečajev, ki zajemajo različne plesne 

tehnike (sodobne tehnike, klasični balet, jazz, 

hip-hop, etnični plesi in mejne oblike (joga, pilates 

itd)) in načine razvijanja plesne ustvarjalnosti 

(delavnice). Zaključek šole vključuje produkcijo.

Plesni izzivi na Fronti
- Murska Sobota, od 23. do 27. avgusta 2011

INFORMACIJE
Nina Meško, samostojna strokovna svetovalka 

za ples

tel.: (01) 2410 522
nina.mesko@jskd.si

S programi na področju plesne dejavnosti 

želimo večati zanimanje ter širiti in poglabljati 

znanje o plesni umetnosti in pedagogiki ustvarjal-

nega plesa. S svojimi dejavnostmi skušamo vplivati 

na razvoj sodobnega plesa, katerega bistvo se skriva 

v razvoju osebnosti ter v odprtosti do novega in 

drugačnega.

Odpiramo prostor ustvarjalnosti in iskanja 

novih idej. Vsem, ki plešejo ali želijo plesati, ponu-

jamo različne oblike strokovne pomoči, vključno z 

neformalnimi oblikami izobraževanja, možnosti 

nastopanja in spodbudami za ustvarjanje.

Zavedamo se, da sodi ples na področje kulture 

ter da je del odgovornega vzgojno izobraževalnega 

procesa, ki ga morajo opravljati strokovno usposo-

bljeni mentorji.

Oblike in možnosti nastopanja, ki zajemajo 

območne in regijske plesne revije ter državne prire-

ditve, so načrtovani tako, da odsevajo in spodbujajo 

ustvarjalna iskanja in znanje plesnih skupin in po-

sameznikov v soočanju s širšo publiko in strokovno 

sodobno plesno sceno.

Namen območnih, regijskih in državnih revij 

je poleg predstavitve skupin in izbora namenjen 

pogovoru med mentorji skupin in strokovnim 

spremljevalcem revije. Gre za analizo dela skupine 

in svetovanje mentorjem za nadaljnje delo z otroci 

in mladimi.

PRIREDITVE
Pika miga 2010
- Velenje, 24. in 25. september 2010
Revija najboljših otroških plesnih skupin Slovenije 

poteka v okviru Pikinega festivala v Velenju. 

Izbor zanimivih koreografij v izvedbi plesalk 

in plesalcev, starih od 7 do 15 let.

Besede plešejo
- Slovenj Gradec, 21. oktober 2010
Besede plešejo potekajo v okviru festivala mlade 

literature Urška in vzpodbujajo ustvarjalne 

povezave med plesom in literaturo.

Živa 2010, festival plesne ustvarjalnosti 
mladih
- Ljubljana, od 25. do 27. novembra 2010

na filmsko sceno na vseh ravneh – od produkcije 

klubov in lokalnih TV do profesionalne TV 

in filmske produkcije. Mentorja: Ana Lasić, Boris 

Palčič; gostujoči predavatelji: Miha Mazzini, Branko 

Gradišnik, Želimir Žilnik, Jovan Jovanovič in drugi

Scenaristična delavnica II
- Ljubljana – Piran, od aprila do julija, 
od septembra do novembra 2011
Intenzivna in individualno zastavljena delavnica 

za strokovno kreativno in kritično spodbudo 

pri razvoju zgodbe, teme, strukture, zapletov, karak-

terizacije, dialogov ter iskanje alternativ in možnih 

rešitev. Mentorji: Ana Lasić, Miha Mazzini, Branko 

Gradišnik, Boris Palčič, Andrej Blatnik, Abdulah 

Sidran, Srdjan Dragojević, Branko Šömen

Ciklus Teorija in zgodovina filma 

in avtorskih poetik
- Ljubljana, od januarja do decembra 2011
Predavanja in analize pomembnih avtorskih ali zgo-

dovinsko relevantnih filmov ter posameznih scenari-

stičnih, režijskih struktur, inovacij, filozofij in poetik. 

Predavali bodo domači in tuji kritiki, družboslovci, 

filmski režiserji in drugi strokovnjaki.

Cinéma Campus
- Ljubljana – Piran - Istra, od 18. junija do 15. julija 
2011
Campus razvija kreativno atmosfero, v kateri 

se izkušnje in zrelost srečujejo z inspiracijo 

in ustvarjalnimi iskanji mladih. Mentorji bodo 

domači in tuji avtorji in strokovnjaki.

Filmska delavnica etno filma
- Gorišnica, od 24. do 28. junija 2011
Raziskovalna in ustvarjalna delavnica o praksi 

dokumentarnega filma ter vlogi kamere in zvoka 

v dokumentarnem filmu. Obravnava specifiko 

etnoloških tem in uporabo filma pri kulturne dedi-

ščine. Mentorji: Amir Muratović, Darja Skrt, Dženi 

Rostohar

Mednarodna filmska delavnica I
- Piran, od 1. do 6. julija 2011
Delavnica s sociologi, psihologi in kajpada filmskimi 

ustvarjalci skozi film kaže poglede in razmišljanja 

mladih. Mentorji: Ciril Murnik, Miha Peče, Brane 

Lenarčič, Dženi Rostohar

Mednarodna filmska delavnica II
- Piran, od 18. do 23. junija 2011
Predvsem za mlade filmarje in njihove mentorje 

iz zamejstva. Osnove filma, kamere, montaže, 

animacije, pisanja scenarijev, snemanja filmov 

INFORMACIJE
Peter Milovanović Jarh, samostojni strokovni 

svetovalec za filmsko dejavnost

tel.: (01) 2410 521
peter.jarh@jskd.si

Naše temeljno poslanstvo je skrb za filmsko kul-

turo, ki se začne s filmsko vzgojo mladih in nadaljuje 

z izobraževanjem zahtevnejših ljubiteljev filma.

Naša ključna vrednota je kakovost izobraže-

vanja na vseh ravneh, inovativnost mišljenja in 

ustvarjanja, akcije ki od ustvarjalca zahtevajo 

vpletenost, kreativnost, nekonvencionalnost, 

opredelitev in razmislek, kar prinaša kvaliteto 

in posebne vrste »dodane vrednosti« in presežkov!

PRIREDITVE
47. srečanje najmlajših filmskih ustvarjalcev 
Slovenije
- Izola, 14. in 15. oktober 2011
Festival prikaže in ovrednoti letno produkcijo 

najmlajših v državi in zamejstvu.

Festival neodvisnega filma
- Domžale - Ljubljana, 9. in 10. december 2011
Preverja specifično avtorsko, neodvisno, inovativno 

produkcijo na Slovenskem, vzpostavlja kriterije 

kvalitete, promovira pristno ustvarjalnost, iskanja, 

meje sodobne filmske govorice, multikulturnost, 

toleranco, odprtost in provokativnost

IZOBRAŽEVANJE
Filmski in video seminar / laboratorij I
- Ljubljana, Piran , od oktobra 2010 do aprila 2011

Filmski in video seminar / laboratorij II
- Ljubljana, Piran , od oktobra 2011 do aprila 2012
Intenzivna (polletna) delavnica v svojih modulih 

ponuja vsa temeljna znanja o sodobni medijski 

govorici in strukturi. Teme: scenarij, kamera, režija, 

kritika. Snemanje študijskih filmov, spoznavanje 

filmske produkcije. Mentorji: Ana Lasić, Boris 

Palčič, Miha Mazzini, Radovan Čok, Boris Petković, 

Jovan Jovanovič, Petra Bašin, Janez Burger in drugi

Scenaristična delavnica I
- Ljubljana – Piran, od februarja do aprila, od 
oktobra do decembra 2011
Usposabljanje piscev, da bodo s kakovostnimi 

besedili za film, TV ali dokumentarec lahko vstopali 

FILM PLES

in tonske obdelave. Mentorji: Ciril Murnik, Miha 

Peče, Miha Klep, Mitja Manček

Mladinska filmska scena
- Ljubljana, od januarja do junija 2011
Ustvarjalne delavnice filmske zgodovine, žanrov, 

tehnike, jezika, zgodb ter snemanja, montaže 

in postprodukcije.

Mladinska filmska delavnica
- Trška gora pri Krškem, od 30. julija do 7. avgusta 
2011
Ustvarjalna in raziskovalna filmska delavnica za 

mlade. Mentorji: Tomi Gomizelj, Boris Petković, 

Jure Černčec, Jurij Moškon, Dženi Rostohar

Filmska šola za učitelje
- Ljubljana, od marca do septembra 2011, 
Portorož, junija 2011
Usposabljanje za delo v šolah: kako »rabiti« in »izra-

bljati« film kot pripovedno strukturo, kako »dekodi-

rati« filmska sporočila, kakšna je narava, filozofija, 

estetika filma. Mentorji: Igor Koršič, Amir Murato-

vič, Ciril Murnik, Darko Štrajn, Janez Strehovec

Animacijska delavnica
- Šmarje pri Kopru, od 18. do 23. junija 2011
Delavnica o nastajanju animiranega filma namenje-

na mlajšim, ki bodo snemali kratke filme po lastnih 

scenarijih. Mentorja: Mitja Manček, Kolja Saksida

ZALOŽNIŠTVO
Jovan Jovanovič: Dramaturgija filma
Ciklus predelanih predavanj iz dramaturgije 

sodobnega filma na filmskih in video seminarjih 

JSKD. Srbski filmski režiser in  strokovnjak je velik 

poznavalec (sodobnega) filma in produkcije. 

Dobrodošel pripomoček pri kreiranju sodobnih 

scenarijev in študijska literatura za ustvarjalce, 

ki se ukvarjajo s sodobno medijsko produkcijo 

in razmišljanjem o njej.

Igor Kernel: Fenomen fantastičnega 
in grozljivega v filmu
Film je skozi svojo zgodovino bolj ali manj povezan 

s fenomenom fantastičnega in grozljivega, kar mu je 

vedno dajalo neizmerno moč vpliva na gledalce.

HISTORIČNA GLASBA IN PLESI

INFORMACIJE
Janez Jocif, svetovalec za historično glasbo

in ples

tel.: (04) 5157 160
janez.jocif@jskd.si

Program historične glasbe in plesa poizkuša 

raziskovati in revitalizirati pozabljene izvajalske 

prakse, ki so bile v uporabi pred obdobjem evropske-

ga klasicizma. Ohraniti želimo oblike delovanja, 

ki so se izkazale za optimalne.

Na festivalu historične glasbe in plesa kot 

osrednjem dogodku bomo z delavnicami in koncerti 

skušali povezati čim širši krog tistih, ki se pri nas 

ukvarjajo s to tematiko. Ohranili bomo eno 

večdnevno plesno delavnico s priznanim tujim 

strokovnjakom in pripravili srečanje skupin, ki gojijo 

historične plese.

PRIREDITVE
Srečanje skupin za historične plese
- Škofja Loka, 25. junija 2011
Srečanje z delavnico, nastopi in strokovnim 

pogovorom.

IZOBRAŽEVANJE
Plesna delavnica
- Škofja Loka, 5. in 6. november 2011
Tradicionalna jesenska delavnica historičnega plesa.

Mentorica: Giordana Brunna (Italija)

Musica Locopolitana
- Škofja Loka, od 22. do 25. junija 2011
Festival je namenjen domačim izvajalcem 

in ljubiteljem historične glasbe in plesa. 

Mentorji: Mateja Bajt, Egon Mihajlovič, 

Stefano Bett, Italija, Tanja Skok, Marta Močnik, 

Boris Šinigoj

LITERATURA

INFORMACIJE
Dragica Breskvar, samostojna strokovna svetovalka 

za literarno dejavnost in urednica revije Mentor

tel.: (01) 2410 516
dragica.breskvar@jskd.si

Literarna dejavnost JSKD je namenjena 

ustvarjalcem vseh generacij – od osnovnošolcev do 

starejših avtorjev, in »poustvarjalcem«, bralcem, 

mentorjem, prevajalcem itn. Izobraževalni in 

založniški programi, prav tako festivali in srečanja 

potekajo pod okriljem revije Mentor, ki je lani pra-

znovala 30. obletnico.

Revija pripravlja literarne natečaje in srečanja 

za osnovnošolce, mlade avtorje od 15. leta naprej, 

seniorske pisce, »manjšinske« avtorje, pa še druge 

natečaje: za rockovska besedila, najboljšo samozalo-

žniško knjigo, najboljša šolska glasila in samostojne 

literarne publikacije ter »veseličnico« za najboljšo 

humorno zgodbo. Vsako leto organizira tudi lite-

rarno in prevajalsko šolo z delavnicami prevajanja 

sodobnih tujih literatur, literarno kolonijo itn.

Vzporedno z razvojem literarne dejavnosti je 

v zadnjih letih nastalo nekaj Mentorjevih zbirk: 

Prvenka (nagrada festivala Urška, oktobra je izšla 

deseta knjiga), Mentorjevi priročniki, Mentorjeva 

prevajalnica (s prevodi, nastalimi na prevajalski šoli 

JSKD), Mentorjevi zborniki (V zavetju besede – z 

literaturo starejših avtorjev) in Mentorjeva 

zgoščenka (z uglasbeno poezijo festivala Urška).

PRIREDITVE
Festival mlade literature Urška
- Slovenj Gradec, 21. in 22 oktober 2011; 
regijska srečanja od februarja do maja 2011
Namenjen mladim, uveljavljajočim se avtorjem 

od 15. leta naprej (navzgor leta niso omejena). 

Na programu najprej regijske delavnice, sedem 

najboljših povabljenih na finale v Slovenj Gradec 

(delavnice, pogovori z avtorji, predstavitev prvenca, 

osrednja literarno-glasbena-plesna prireditev 

s podelitvijo nagrad). Nagrada: natis prvenca

Natečaj za najboljšo samozaložniško knjigo
Namenjen avtorjem, ki so v preteklem letu sami 

(lahko ob pomoči sponzorjev) izdali pesniško 

zbirko, prozno ali dramsko besedilo. Nagrada: 

grafika akademskega slikarja Karla Pečka

Natečaj za veseličnico
Namenjen avtorjem humor(istič)nih zgodb. 

Nagrada: 400 evrov

Natečaj za najboljša rockovska besedila
Namenjen avtorjem slovenskih besedil za rockovske 

sestave. Nagrada: objava izbranih v reviji Mentor, 

obisk koncerta rockovskih skupin JSKD.

Natečaj za najboljša literarna glasila 
osnovnih šol z letnico 2009/10
- Razstava vseh publikacij marca 2011 v Celju.
Namenjen osnovnim šolam za predstavitev šolskih 

glasil in drugih literarnih publikacij (zborniki, 

samostojne knjige posameznih avtorjev). 

Nagrada: knjige in posebno priznanje.

Državno srečanje seniorskih avtorjev
- Dravograd, 12. in 13. november 2011; regijska 
srečanja od junija do septembra
Namenjeno starejšim avtorjem (leta niso določena); 

šest enodnevnih regijskih delavnic, izbrani avtorji 

pa bodo nagrajeni z dvodnevno literarno delavnico.

Roševi dnevi
- Celje, 24. marec 2011
Literarno srečanje izbranih mladih pesnikov in 

pisateljev 8. in 9. razredov osnovnih šol iz Slovenije 

in zamejstva z literarno in mentorsko delavnico. 

Knjižne nagrade.

Sosed tvojega brega
- Ljubljana, 16. in 17. april 2011
Srečanje »manjšinskih« avtorjev, ki živijo v Slove-

niji, vendar jim slovenščina ni materni jezik. Na 

programu prevajalske in literarne delavnice, literar-

no-glasbeni recital izbranih avtorjev in predstavitev 

knjig, ki so jih izdali avtorji med dvema srečanjema.

Preproga iz zvezd, maraton manjšinskih avtorjev
- Maribor, junij 2011
Literarno branje manjšinskih avtorjev, ki živijo v Sloveniji.

IZOBRAŽEVANJE
Prevajalnica JSKD
- Izola, od 29. septembra do 2. oktobra 2011
Štiridnevne delavnice za mlade prevajalce leposlovja, 

ki bodo lahko izbirali kar med šestimi jeziki, iz katerega 

bodo prevajali predvsem  najnovejšo tujo literaturo. 

Poleg intenzivnega individualnega in skupinskega 

prevajanja na programu še srečanja z uveljavljenimi 

prevajalci.

Literarna šola
- Rogaška Slatina, od 26. do 28. avgusta 2011
Seminarja o najnovejši sodobni slovenski in svetov-

ni literaturi, mentorstvu literarnim skupinam in 

društvom, tehnikah govora in javnem nastopanju.

Literarna kolonija
- Maj 2011
Intenzivne tridnevne delavnice (prozne in pesniške) 

za literarne ustvarjalce vseh generacij.

ZALOŽNIŠTVO
Revija Mentor
Februar (dvojna), april, junij, oktober 2011; 
izšlo bo 5 številk.
Literarno-mentorska revija (predvsem) za še 

neuveljavljene literarne ustvarjalce. Poleg literarnih 

besedil objavlja tudi kritike, reportaže in poročila 

o literarnih dogodkih, gledaliških, plesnih in drugih 

prireditvah, prevode, intervjuje, dnevnike, eseje.

Urškinih deset let (delovni naslov)
Izid: oktober 2011
Ob deseti obletnici festivala Urška v Slovenj Gradcu 

izid posebne publikacije z eseji o mladi slovenski 

literaturi, predstavitvijo Urškinih nagrajencev 

in KD Spunk, ki vsako leto sooblikuje osrednjo 

festivalsko prireditev.

Goran Gluvić: Mala šo(a)la kreativnega pisanja 2
Izid: oktober 2011
Nadaljevanje leta 2005 natisnjene knjižice Mala 

šo(a)la kreativnega pisanja s kratkimi proznimi 

miniaturami, v katerih avtor duhovito, kritično 

in samokritično piše o umetniškem, zlasti literarnem 

ustvarjanju.

Revija Paralele
Izid: april 2011
Namenjena v Sloveniji živečim avtorjem, ki ne 

ustvarjajo v slovenščini. Vsebina: izvirno leposlovje 

manjšinskih avtorjev, prevodi tuje literature 

v slovenščino in obratno, intervjuji, poročila 

o kulturnih dogodkih neslovenskih društev.

Prvenka
Izid: oktober 2011
Natis knjižnega prvenca nagrajencu Festivala 

mlade literature Urška za leto 2010.

V zavetju besede 4, zbornik besedil seniorskih 
piscev
Izid: november 2011
V zborniku besedil seniorskih piscev natisnjeni 

najboljša besedila z regijskih srečanj in komentarji 

selektorjev.

Kratke zgodbe (delovni naslov)
Izid: september 2011
Knjižna izdaja prevodov s Prevajalnice JSKD 2010.

INFORMACIJE
Andreja Koblar Perko, samostojna strokovna 

svetovalka za likovno dejavnost

tel.: (01) 24 10 515
andreja.koblar@jskd.si

Prizadevamo si ustvarjati pogoje za kreativno 

delovanje, širimo splošno likovno razgledanost in 

spodbujamo k individualnemu ustvarjanju.

Organiziramo izobraževanje in razstave, izdaja-

mo priročnike, svetujemo in posredujemo strokovno 

pomoč.

Ponujamo cel spekter izobraževalnih oblik, ki 

so namenjene predvsem odraslim (od višjih letnikov 

srednje šole dalje). Primerne so tako za začetnike kot 

za tiste, ki želijo dopolniti svoje znanje ali poglobiti 

poznavanje določenega področja.

Z likovnimi tečaji, delavnicami in seminarji 

želimo pomagati ustvarjalcem pri odkrivanju in 

razvijanju likovnih sposobnosti. Poleg spoznavanja 

likovnih osnov ter preizkušanja različnih likovnih 

področij, veščin in tehnik,  jim pomagamo iskati 

lasten izraz in pridobiti izhodišča za samostojno 

izražanje. Skupine so majhne, mentorji pa so najvi-

dnejši likovni ustvarjalci, pedagogi in teoretiki.

Naše publikacije so temeljni priročniki za likov-

ne ustvarjalce, študente in pedagoge.

PRIREDITVE
Državna tematska razstava Kolaž
- Novo mesto, od 30. sept. do 17. novembra 2010
Izbor petdesetih del (selektor Janez Zalaznik) ponuja 

gledalcu dober vpogled v številne izrazne možnosti 

kolaža in na bogat ustvarjalni potencial, ki ga je 

razpisana tema izvabila iz ljubiteljskih ustvarjalcev.

IZOBRAŽEVANJE
Keramična delavnica Oblike v prostoru
- Ljubljana, od 13. oktobra do 1. decembra 2010, 
tri ure tedensko
Program delavnice obsega oblikovanje gline skozi 

arhitekturne, uporabne in humorne forme.

Mentorica: Lučka Šičarov

Umetnostna zgodovina za današnjo rabo: 
Deset izbranih sestavim
- Ljubljana, od 14. oktobra do 16. decembra 2010, 
dve uri tedensko
Spoznavanje motivov, vsebin in oblik likovnih del. 

Kaj se lahko od starih mojstrov naučimo in kako 

Začetni tečaj klasične fotografije Portret
- Ljubljana, od 3. marca do 21. aprila 2011,
po štiri ure tedensko
Spoznavanje osnov fotografiranja z analognim 

aparatom in izdelovanje fotografij v klasičnem 

laboratoriju. Mentorica: Sonja Lebedinec

Likovnoteoretski seminar
- Ljubljana, 5. marec 2011
Predavanje in pogovor. Mentor: dr. Jožef Muhovič

Tečaj likovne kompozicije
- Ljubljana, od 12. do 27. marca 2011,
tri zaporedne sobote in nedelje
Vaje udeležence postopoma uvedejo v svet likovnih 

razmerij in ritmov tako, da razvijajo čut za likovno 

komponiranje, in seznanijo z osnovnimi kompozicij-

skimi načeli. Posamezne teme so: motiv in izrez slike, 

ravnotežje elementov slike, kompozicija in vsebina 

slike. Mentor: Tone Rački

Delavnica Camera obscura
- Ljubljana, april 2011
Spoznavanje teorije in osnovnih principov delova-

nja, vsak udeleženec pa si bo tudi sam izdelal svojo 

kamero in z njo posnel črno belo (pinhole) fotogra-

fijo. Pokazali bomo tudi, kako se v pinhole kamero 

lahko predela »klasični« fotoaparat. 

Mentor: Antonio Živkovič

Kiparska delavnica Les
- Šmartno ob Paki, od 27. do 29. maja 2011
Da bi zbudili zanimanje tudi za sodobnejši pristop, 

so tema delavnice različne interpretacije obdelovanja 

lesa. Mentorica: Dragica Čadež Lapajne

Tečaj risanja: Likovna stilizacija
- Ljubljana, od 27. junija do 2. julija 2011
Tečaj obsega vaje v odkrivanju bistva pri risanju 

predmetov in figur s poenostavljanjem oblik in barv 

in vaje v risanju deformirane izrazne figure. Dotika 

pa se tudi oblikovanja osebnega slikarskega 

ali risarskega stila. Mentor: Tone Rački

Likovna delavnica Sinji vrh
- Sinji vrh nad Ajdovščino, od 10. do 16. julija 
2011
Risanje krajine. Tečaj obsega predvsem spoznavanje 

prostorskih ključev. Obravnava pa tudi risanje 

najpogostejših motivov v krajini kot so drevesa, 

voda, skale, gore in drugo. Mentor: Tone Rački

Likovna delavnica
- Šmartno ob Paki, od 30. julija do 7. avgusta 
2011
Namen delavnice je raziskovanje in preizkušanje 

različnih sodobnih likovnih pristopov in praks. 

Poudarek je na skupinskem delu, v okviru skupaj 

dogovorjenih formalnih izhodišč pa vsak udeleženec 

išče svoj individualni izraz. Mentor: Dušan Fišer

Kiparska delavnica Kamen
- Lesno Brdo pri Vrhniki, od 22. do 27. avgusta 
2011
Delo poteka v kamnolomu, izhodišče za oblikovanje 

so drobne oblike iz narave, lahko pa se udeleženci 

odločijo za oblikovanje po svoji zamisli. Mentorica: 

Alenka Vidrgar

ZALOŽNIŠTVO
Nives Palmič: Priročnik za ljubitelje slikarstva
(delovni naslov)
Izid: Ljubljana, november 2010
Knjiga odgovarja na konkretna vprašanja, dvome 

in težave, ki jih srečujejo ljudje, ko začenjajo 

likovno ustvarjati. Avtorica je ustvarila sistem, 

ki pomaga pridobiti osnovno znanje risarskih in sli-

karskih veščin in razumevanje likovnega izražanja.

lahko njihova odkritja uporabimo tudi sami. 

Mentorica: Monika Ivančič Fajfar

Uvod v veščino risanja
- Ljubljana, od 18. oktobra 2010 do 7. junija 2011, 
dve uri tedensko
Program sloni na risarskih vajah, ki vpeljujejo 

v veščino prikazovanja voluminoznosti predmetov 

na risalni površini in obenem razvijajo poseben, 

likovni način opazovanja. Mentor: Tone Rački

Nadaljevalni tečaji risanja
- Ljubljana, od 18. oktobra 2010 do 17. junija 
2011, dve uri tedensko
Vsak udeleženec si izbere enega od programov 

za razvijanje posebnih veščin: risanje prostora 

s pomočjo linearne perspektive, prikazovanje 

volumna s pomočjo senčenja, risanje človeške 

ali živalske figure, risanje rastlin in cvetja, risanje 

krajine. Mentor: Tone Rački

Seminar Kako pripraviti razstavo
- Kamnik, 11. november 2010
Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z razstavno 

dejavnostjo. Obravnavane teme bodo vezane na 

oblikovanje razstavnih programov, sodelovanje med 

galerijami, izmenjavo razstav, oblikovanje razstav.

Tečaj Kreativna uporaba barve
- Ljubljana, od 13. do 28. novembra 2010, 
tri zaporedne sobote in nedelje
Vaje v spoznavanju barvnih odnosov in barvne kom-

pozicije ter izrazne moči barv. Mentor: Tone Rački

Kiparska delavnica Modeliranje
- Ljubljana, 4. in 5. december 2010
Skiciranje živalske figure s poudarkom na težnosti 

in proporcih. Mentorica: Dragica Čadež Lapajne

Kako nastaja mozaik
- Ljubljana, 22. in 23. januar 2011
Preizkušanje nekaterih načinov oblikovanja 

in izdelave mozaika. Mentor: Bojan Čebular

Slikarska delavnica
- Ljubljana, 30. in 31. januar 2011
Spoznavanje zakonitosti ornamenta (stilizacija, 

ritem, kompozicija) ter oblikovanje in izvedba 

ornamentalne kompozicije po lastni zamisli. 

Mentorica: Nives Palmić

Tečaj Kreativna uporaba barve 2
- Ljubljana, 12. do 27. februar 2011
tri zaporedne sobote in nedelje
Tečaj obsega vaje v spoznavanju barvnih odnosov 

in barvne kompozicije. Mentor: Tone Rački

LIKOVNI PROGRAMI

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti
Štefanova 5 – p. p 1699,
1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: + 386 1 2410 500
fax: + 386 1 2410 510
jskd@jskd.si

Program JSKD št. 10, za sezono 2010/2011.

Izdal: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, zanj: mag. Igor Teršar
Fotografije: Janez Eržen
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tisk: Littera Picta d. o. o.
Naklada: 8.000 izvodov
Avgust 2010

Plesni izzivi na Fronti potekajo v okviru med-

narodnega festivala Front@ sodobnega plesa in 

predstavljajo pet dnevno intenzivno izmenjavo 

idej in znanja na klasih za začetnike, nadaljevalce 

in profesionalne plesalce. Plesalcem/ustvarjalcem 

ponujajo napredek v tehničnem obvladovanju veščin 

ter razvoj ustvarjalnih in idejnih potencialov.

ZALOŽNIŠTVO
Jana Kovač Valdes: Ples, otrokova velika 
avantura; priročnik plesne vzgoje 
in sodobnega plesa za otroke
Izid: Ljubljana, oktober 2010
Knjiga bo pripomoček vsem zainteresiranim 

pedagogom prve triade devetletke, plesnim 

pedagogom, staršem, vzgojiteljem - skratka tistim, 

ki se ukvarjajo z vzgojo otrok in se zavedajo, 

da  ples nudi sprostitev, spodbuja ustvarjalnost, 

razvija osebnost; vpliva na  socialni, čustveni 

in umetniški razvoj; krepi in razvija telo; krepi čut 

za estetiko..... Material opisan v knjigi se lahko upo-

rablja v igralnicah, razredih, na prostem 

ali  telovadnicah.

www.jskd.si

SPLOŠNO O JSKD

JSKD je bil ustanovljen leta 1996 in predstavlja 
celovito kulturno mrežo za podporo dejavnosti 
kulturnih društev in njihovih zvez v Sloveniji; 
s svojimi programi sega tudi v zamejstvo 
in mednarodni prostor.

Programi in projekti JSKD, ki so različni po 
zvrsti in zahtevnosti, so večinoma namenjeni 
prostočasnim kulturnim dejavnostim. Hkrati 
mreža 59 območnih izpostav sklada s kulturnim 
posredništvom omogoča dostop do pomembnejših 
kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih 
urbanih središč.

Področja delovanja JSKD
- razvijanje kvalitetnih kulturnih programov, 
s katerimi se ohranja dinamika razvoja ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti
- spodbujanje lastne ustvarjalnosti kulturnih 
društev
- razvijanje inovativnosti
- omogočanje kulturnega posredništva 
in spodbujanje kulturne raznolikosti
- promocija dosežkov
- pretok informacij
- uveljavljanje kulturne vzgoje in izobraževanja
- učinkovito sodelovanje z ustanovami 
in poklicnimi delavci na področju kulture
- utrjevanje skupnega slovenskega kulturnega 
prostora
- mednarodno sodelovanje

Programi JSKD
- organizira in posreduje kulturne prireditve,
- pripravlja seminarje , delavnice, tečaje, kolonije,
- izdaja revije in druge publikacije,
- sofinancira kulturne programe.
- strokovno in organizacijsko podpira društva 
in njihove zveze

Vrednote JSKD
- ohranjanje in razvoj slovenskega jezika
- spodbujanje kulturne raznolikosti
- uveljavljanje kulturne vzgoje in izobraževanja 
v vseh segmentih kulture za vse generacije
- povečevanje socialne povezanosti v družbi
- ohranjanje tradicije in spodbujanje sodobnih 
ustvarjalnih oblik

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
IN PROJEKTOV

INFORMACIJE
mag. Urška Bittner Pipan, pomočnica direktorja 

za program

tel.: (01) 2410 502
urska.bittner@jskd.si

JSKD vsako leto sofinancira izvedbo okoli 750 
izbranih projektov kulturnih društev in skupin. 
Javni razpis za izbiro programov za leto 2011 
bo predvidoma objavljen januarja 2011.

JSKD po pogodbah z lokalnimi skupnostmi 
sofinancira tudi programe ljubiteljskih društev 
in skupin. Javni razpisi za izbiro programov bodo 
objavljeni po sprejemu občinskih proračunov na 
spletni strani www.jskd.si.

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

INFORMACIJE
Marjeta Turk, pomočnica direktorja 

za splošne zadeve

tel.: (01) 2410 524
marjeta.turk@jskd.si
 

JSKD vsako leto sofinancira izvedbo okoli 600 
investicijskih projektov obnove prostorov, nakupa 
opreme, specializirane opreme in informatike za 
potrebe ljubiteljskih kulturnih društev ter mladin-
skih kulturnih centrov (kulturni tolar). Javni razpis 
za izbiro programov za leto 2011 bo predvidoma 
objavljen januarja 2011.

MEDNARODNI PROGRAMI

INFORMACIJE
Marjeta Turk, pomočnica direktorja 

za splošne zadeve

tel.: (01) 2410 524
marjeta.turk@jskd.si

Brezmejnost – Grenzlos.

V letu 2010 in 2011

JSKD bo skupaj s partnerji iz Avstrije  
v okviru programa Evropsko teritorialno 
sodelovanje (SI-AT 2007-2013) sodeloval 
pri projektu Brezmejnost – Grenzlos. 
Gre za produkcijo istoimenskega 
dokumentarnega filma, ki ga bo režiral Bernd 
Liepold-Mosser.

Kratka vsebina: Meje ni več. Med Avstrijo 
in Slovenijo je prost prehod. Regiji si še nikoli 
nista bili tako blizu kot danes. Samo osamljeni 
mejni prehodi spominjajo na mejne kontrole. 
Vprašanje je, če so v glavah ljudeh meje ostale 
ali ne. Kako živijo ljudje na obeh straneh meja? 
Kako vpliva skupna Evropa na življenje ljudi na 
obeh straneh meje. To so vprašanja, ki jih bo film 
raziskoval in skušal poiskati odgovore.

LOAC – Vpliv ljubiteljske kulture na vseživljensko 

učenje

JSKD v sodelovanju s partnerji iz Nemčije, 
Danske in Nizozemske v okviru projekta 
LOAC (Learning Outcome of Amateur Culture) – 
Gruntvig razvija spletno orodje, ki bo 
ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem, 
kulturnim društvom in ostalim organizacijam, 
ki se ukvarjajo s tovrstnimi dejavnostmi 
omogočilo on-line preverjanje učinkovitosti 
njihovega dela in sposobnosti pridobivanja 
novih znanj.

Enotedenski pilotski seminarji in delavnice 
bodo marca in aprila 2011 na Nizozemskem 
in v Nemčiji. Razpis za udeležbo bo objavljen 
predvidoma februarja 2011 na www.jskd.si.

ODLIČJA IN PRIZNANJA

INFORMACIJE
Marko Studen, sekretar nadzornega sveta

tel.: (01) 2410 508
marko.studen@jskd.si

JSKD podeljuje odličja za izjemne dosežke 
pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalnem, 
publicističnem in organizacijskem delu, kulturni 
vzgoji in izobraževanju, razvijanju kulturnega 
sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu in 
pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

Predloge za leto 2010 bo zbiral JSKD na pod-
lagi javnega razpisa od septembra do novembra 
2010. Slavnost bo predvidoma 26. januarja 2011.

Vrste priznanj:
- Zlata in srebrna plaketa sklada,
- Gallusova plaketa in listina,
- Maroltova plaketa in listina,
- Plaketa in listina Mete Vidmar,
- Jubilejna priznanja,
- Gallusove, Linhartove in Maroltove jubilejne 
značke.

KULTURNA ŠOLA

INFORMACIJE
mag. Urška Bittner Pipan, pomočnica direktorja 

za program

tel.: (01) 2410 502
urska.bittner@jskd.si
 

Projekt Kulturna šola je namenjen osnovnim 
šolam. Z akcijo želimo širši javnosti predstaviti 
najbolj kakovostne dosežke osnovnih šol na 
kulturnem področju. Radi bi spodbudili šole, 
da bi podpirale ustvarjalnost mladih na različnih 
umetnostnih področjih ter poskrbele za dodatno 
izobraževanje učencev in njihovih mentorjev 
za kulturno delovanje.

Projekt zajema mrežo prireditev in  
izobraževalnih oblik za učence in mentorje ter 
podeljevanje priznanj (promocija, ugodnosti 
in spodbude). Razpis bo odprt od 15. avgusta 
do 15. oktobra 2010. Šole dobijo razpisno 
dokumentacijo na sedežu JSKD, Štefanova 5, 
Ljubljana, na območnih izpostavah Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti ter na www.jskd.si 
ali na www.zveza-kds.si.

REZIDENČNI CENTRI

INFORMACIJE
mag. Urška Bittner Pipan, pomočnica direktorja 

za program

tel.: (01) 2410 502
urska.bittner@jskd.si

Jeseni 2010 v središču Ljubljane odpiramo 
rezidenčni center z dvema bivalnima enotama.

Namenjen bo bivanju vrhunskih umetnikov 
iz tujine, ki bodo s svojo prisotnostjo v Ljubljani 
in Sloveniji obogatili svoj opus in pustili pečat 
svoje ustvarjalnosti v našem okolju.

SPLETNA KNJIGARNA

INFORMACIJE
mag. Urška Bittner Pipan, pomočnica direktorja 

za program

tel.: (01) 2410 502
urska.bittner@jskd.si

JSKD se lahko pohvali z močno in kakovostno 
založniško produkcijo. Letno izdamo okrog 60 
različnih publikacij. Poleg revij izdajamo predvsem 
strokovne priročnike različnih umetniških zvrsti.

Jeseni 2010 bo na www.jskd.si zaživela spletna 
knjigarna, kjer bodo naše izdaje še lažje dostopne.
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