/ Globus

PETJE IN VOKALNA TEHNIKA
Vokalna tehnika je osnova pravilnega petja. Primerno za vse, ki se
želite v svojem prostem času vživeti v čudovite skrivnosti vokalne
glasbe in za pevce, ki želite izpopolniti svojo pevsko tehniko ali
spoznati različne sloge petja vse do večglasnega petja.
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Termin:
Cena:

Glavni trg 7 – poleg Prešernovega gledališča / 2N /

FILM ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
Seznanite se z osnovami filmskega jezika in filmske igre, napisali
boste scenarij in skupaj ustvarili kratki film. Udeleženci spoznajo
filmske poklice (igralec, režiser, scenarist, montažer, snemalec)
in se glede na njihove želje preizkusijo v enem ali več področjih.

Termin:
Cena:
Termin:
Cena:

Glavni trg 7 – poleg Prešernovega gledališča / 2N /
Otroška filmska delavnica (9 – 16 let)
Vsak torek / 16:30 – 18:30 / 120 min
35 € / osebo / mesec *
Mladinska filmska delavnica (17 – 21 let)
Vsak torek / 18:30 – 20:30 / 120 min
38 € / osebo / mesec *
Manca Dorrer, igralka in pedagoginja, več kot 25 let
sodeluje v gledaliških in filmskih projektih.

LIKOVNE DELAVNICE IN RISANJE
Udeleženci spoznavajo likovne elemente in prakse, osvojijo
osnove kompozicije, perspektive in prostora. Naučijo se
moduliranja in uporabe barvnih kontrastov ter spoznavajo
različne trike pastelne krede.
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Termin:
Cena:

Termin:
Cena:

Risanje za odrasle (21+)
vsak četrtek / 19:30 – 21:00 / 90 min
30 € / osebo / mesec *
Robert Primc, univ. dipl. likovni pedagog,
samostojni ustvarjalec.

Delavnica solo petja in vokalne tehnike (15+)
vsaka sobota / 10:30 – 12:00 / 90 min
35 € / osebo / mesec *
Dejan Herakovič, profesor petja, operni in koncertni
pevec, zborovodja.
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Termin:
Cena:

Študijsko risanje (15+)
vsak četrtek / 18:00 – 19:30 / 90 min
25 € / osebo / mesec *

Glavni trg 7 – poleg Prešernovega gledališča / 1N /
Risanje za otroke (7 – 14 let)
vsak četrtek / 16:30 – 18:00 / 90 min
25 € / osebo / mesec *

Lokacije
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1. JSKD OI Kranj
Glavni trg 7 / 1N in 2N /
2. Desetnica
Cankarjeva 4

4
6

3. OKC Krice Krace 		
Tomšičeva ulica 14
4. ZKD Kranj
Glavni trg 23

SLIKANJE IN KOLAŽ
1

Glavni trg 7 – poleg Prešernovega gledališča / 1N /

2

1

Pridobili boste znanje, ki vas bo obogatilo in spodbudilo k
reševanju likovnih težav in nadaljnjemu ustvarjalnemu in
inovativnemu pristopu v vašem osebnem likovnem razvoju.
Delavnica slikanja (15+)
Termin:
Cena:
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5. Prešernovo gledališče
Glavni trg 6
6. Stolp Škrlovec
Škrlovec 1

Pungert

Jesen 2020 / Pomlad 2021
75 € / osebo / 9 ur *

Skozi ateljejsko delo boste spoznali, kako tehniko kolaža
inovativno vključiti in združiti z drugimi različnimi postopki in
načini dela v procesu likovnega ustvarjanja.
Delavnica kolaža (15+)
Termin:
Cena:

Jesen 2020 / Pomlad 2021
75 € / osebo / 9 ur *

PROGRAM
DELAVNIC IN
IZOBRAŽEVANJ

doc. Klementina Golija, mag. umetnosti. Slikarstvo je
študirala na Accademia di Belle v Milanu. Magistrski študij grafike in slikarstva je zaključila na ALU v Ljubljani.

V letu 2021 v napovedujemo naslednje delavnice:
FOTOGRAFIJA, IGRA PRED KAMERO, RAZUMETI
FILM, USTVARJALNO PISANJE, MODELIRANJE ...
Mentorji so zelo izkušeni strokovnjaki
na svojih področij.

***

Vse zainteresirane vabimo, da nam za več informacij
pišete na e-naslov oi.kranj@jskd.si.

Informacije:
E: oi.kranj@jskd.si, T: +36 4 201 37 35
(vsak delovnik od 9h do 12h)
Center kulturnih dejavnosti Kranj
JSKD Območna izpostava Kranj
Glavni trg 7, 4000 Kranj
T: +386 4 201 37 32 / 33, E: oi.kranj@jskd.si
www.jskd.si

sezona

JSKD
OI Kranj

2020 / 21

KAJ JE CENTER KULTURNIH DEJAVNOSTI?

LUTKE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Center kulturnih dejavnosti Kranj je stičišče,
namenjeno ustvarjalnim in znanja željnim
posameznikom, ki jih zanima učenje ali
izpopolnjevanje na področju kulturno umetniških
dejavnosti. Številne delavnice so namenjene
širokemu krogu ljudi, torej tako najmlajšim
kot najstarejšim.

Lutkovni svet vsebuje vse zvrsti umetniškega izražanja – od
likovne podobe predstave: lutke, scene, same izdelave vseh
potrebnih elementov, govornega izraza, glasbene opreme vse
do animacije, da lutka zaživi.

Program delavnic je zasnovan kot izobraževanje na letni
ravni (od oktobra 2020 do konec maja 2021) in kot tematska
raven v obliki strnjenih delavnic. Ob koncu sezone se v
skupni produkciji pripravijo tudi zaključne letne produkcije
na posameznih področjih. Izkušeni predavatelji in mentorji
se prilagodijo skupini ter izbirajo najprimernejše metode
poučevanja in usposabljanja. Tako izobraževalni programi
ostajajo aktualni in nudijo ustrezno nadgradnjo znanj.
Poslanstvo centra za kulturne dejavnosti je spodbujanje
kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne podpore
ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem, omogočanje
dostopnosti kulturnih vsebin. V našem prostoru smo
prisotni že od leta 1983. Center kulturnih dejavnosti deluje
v okviru JSKD OI Kranj ter MO Kranj.
Pričujoča publikacija vključuje informacije o programih, ki
jih je Center kulturnih dejavnosti Kranj pripravil za obdobje
2020/21. Materiali za delo so vključeni v ceno.
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OKC KriceKrace, Tomšičeva ulica 14 v starem Kranju

Termin:
Cena:

Otroška lutkovna delavnica (7 – 16 let)
Vsak četrtek / 17:00 – 18:30 / 90 min
25 € / osebo / mesec *

Termin:
Cena:

Mladinska lutkovna delavnica (17– 21let)
Vsak četrtek / 18:45 – 20:15 / 90 min
30 € / osebo / mesec *
Natalija Herlec, mentorica, režiserka, oblikovalka
lutk, animatorka in samostojna ustvarjalka.

Vrtiljak otroške ustvarjalnosti, v katerem razvijamo domišljijo
in čut za estetiko. Spoznavamo različne tehnike, uresničujemo
svoje zamisli, ustvarjamo z običajnimi stvarmi in navdihom.
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Termin:
Cena:

Spretni prstki (7 – 12 let)
vsak ponedeljek / 17:00 – 19:00 / 120 min
25 € / osebo / mesec *

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

GLEDALIŠČE ZA OTROKE
Spoznavanje gledališke umetnosti s praktičnim učenjem
različnih dramskih izraznih tehnik in ustvarjalne improvizacije.
Igralci si izboljšajo moč in jasnost glasovnega in telesnega
izražanja ter pridobijo samozavest nastopanja.
1

Legenda:
najmanjši priporoèljivi INKJET
* Prijavljeno mora biti najmanj 6 oseb.
višine najmanj 32mm
** V skupino se lahko vključijo največ štirje udeleženci.
Lokacija
Mentorji
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Termin:
Cena:

Glavni trg 7 – poleg Prešernovega gledališča / 1N /
Otroška začetna gledališka delavnica (6 – 14 let)
vsako sredo / 17:00 – 19:00 / 120 min
25 € /osebo / mesec *

KRPANKE 1 IN USTVARJALNO ŠIVANJE
Spoznavate osnove ročnih šivov ob šivanju uporabnih izdelkov
v začetnih delavnicah vse do nadaljevalnih, kjer nadgrajujete
znanje in se usmerite v improvizacijsko, moderno in umetniško
zvrst šivanja krpank1.
Cankarjeva 4 v starem Kranju
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GLEDALIŠČE ZA MLADINO IN ODRASLE
Termin:
Cena:

Otroška šola ustvarjalnega šivanja – začetna
skupina (8 – 14 let)
torek / 2x mesečno - na 14 dni / 15:30 – 17:30 / 120 min
38 € / osebo / mesec **

Glavni trg 7 – poleg Prešernovega gledališča / 1N /

Termin:
Cena:

Mala šola krpanke – začetna skupina (15+)
vsak petek / 18:00 – 21:00 / 180 min
75 € / osebo / mesec **

Termin:
Cena:

Odrasla gledališka skupina »najvsivedo« (21 +)
vsak ponedeljek / 19:00 – 21:00 / 120 min
30 € / osebo / mesec *

Termin:

Termin:
Cena:

Mladinska gledališka delavnica (17-21 let)
vsaka sreda / 19:00 – 21:00 / 120 min
25 € / osebo / mesec *

Slušatelji delavnic se bodo pri ustvarjanju gledališke uprizoritve
spoznali z osnovami ter metodami grajenja gledališkega lika,
ki temelji na različnih ustvarjalnih tehnikah in principih,
ki vodijo v sproščeno nastopanje.
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Iztok Alidič, režiser, dramatik, avtor 			
dokumentarnih filmov in scenarist.

Glavni trg 7 – poleg Prešernovega gledališča / 1N /

VPIS V DELAVNICE
IN IZOBRAŽEVANJA:
ZA KULTURNE
DEJAVNOSTI

Vabljeni k vpisu!

Domi Vrezec, režiser, dramatik, scenarist
in umetniški mentor.

SPRETNI PRSTKI

Dragana Gostič Pregrad, vzgojiteljica otrok
in pomočnica vzgojitelja ter samostojna ustvarjalka.

- preko e-naslova: oi.kranj@jskd.si
- na prvi uri izbrane delavnice v oktobru

Termin:
Cena:

Otroška nadaljevalna gledališka delavnica (8-16 let)
vsak petek / 17:00 – 19:00 / 120 min
25 € / osebo / mesec *

ARHITEKTURA IN PROSTOR
Na sproščen in igriv način boste spoznavali arhitekturo in
prostor, zanimive svetovne stavbe in mesta, priznane arhitekte.
Raziskovali bomo mesto, ga spoznali iz različnih perspektiv,
ustvarjali bomo makete in arhitekturo povezovali z drugimi
umetnostmi in skicirali, kot pravi arhitekti.
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Termin:
Cena:

Cena:

Mala šola krpanke – študijska skupina (15+)
torek / 2x mesečno - na 14 dni /
18:00 – 21:00 / 180 min
75 € / osebo / mesec **

Termin:
Cena:

Mala šola krpanke – nadaljevalna skupina 1. (15+)
vsaka sreda / 18:00 – 21:00 / 180 min
75 € / osebo / mesec **
Margareta Vovk Čalič začetnica šivanja krpank v Sloveniji,
strokovna mentorica, oblikovalka in pedagoginja.

GRAFIČNO OBLIKOVANJE
V urah tečaja grafičnega oblikovanja boste pridobili osnovno
predznanje za oblikovanje samostojnega izdelka. Delo bo
potekalo izključno z ročnimi spretnostmi, uporaba lastnega
računalnika je v nadaljevanju lahko osebna izbira posameznika.

Delavnice Igriva arhitektura (7 – 16 let)
vsaka sreda / 17:00 – 19:00 / 120 min
48 € / osebo / mesec *

Glavni trg 7 – poleg Prešernovega gledališča / 1N /
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Glavni trg 7 – poleg Prešernovega gledališča / 1N /

Termin:
Cena:

Osnove grafičnega oblikovanja (9+)
vsak torek / 17:00 – 19:00 / 120 min
30 € / osebo / mesec *
Tanja Faletič, uni. dipl. oblikovalka vizualnih 		
komunikacij in samostojna ustvarjalka.

Center arhitekture Slovenije v programu
Igriva arhitektura.
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Krpanka (angl. patchwork, quilt) je izdelek ustvarjalnega šivanja,
ki nastane tako, da se koščki bombažne tkanine različnih vzorcev,
rezani v različne oblike, sestavijo in sešijejo v novo celoto.

