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Poletne delavnice ZSKD za otroke in mlade: ples in likovna umetnost 

Tiskovno sporočilo 

 

 Zveza slovenskih kulturnih društev ponuja v poletnem času že vrsto let 
različne delavnice za otroke in mlade, da bi spodbudila ustvarjalnost tudi pri 
mlajših generacijah. Letos prireja kar tri poletna središča, ki bodo zaživela 
tako na tržaškem kot na goriškem, v sodelovanju z Javnim skladom Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti. 

 Umetniška delavnica v Gabrjah, od 5. do 9. julija 2021 - V 
prostorih društva Skala v Gabrjah (Trg Neodvisnosti, 5) bo v sodelovanju s 
tamkajšnjim društvom od ponedeljka, 5. julija do petka, 9. julija 2021 
potekala umetniška delavnica za mlade od 10. do 14. leta. Udeležence bosta 
vodila ilustrator Štefan Turk in stripar ter ilustrator Jurij Devetak. Ukvarjali se 
bodo tako z mešano tehniko (skupina bo spoznavala vaške kotičke, ki bodo 
vir navdiha pri umetniškem delu) kot s karikaturnim risanjem in risankami 
(udeleženci bodo spoznavali risanje tako realističnega kot karikaturnega 
človeškega telesa, luč in sence, ukvarjali pa se bodo tudi z izoblikovanjem 
živali). Delavnica bo potekala od 9. do 13. ure, s prihodom med 8.30 in 9. 
uro. Informacije in vpis do 25. junija 2021: gorica@zskd.eu ali 0481-531495. 

Ustvarjalna delavnica v Lonjerju, od 12. do 16. julija 2021 – V 
Športno – kulturnem centru v Lonjerju bo v sodelovanju s SKD Lonjer – 
Katinara zaživela ustvarjalna delavnica za osnovnošolce in srednješolce. 
Teden se bo začel v ponedeljek, 12. julija in se zaključil v petek, 16. julija 
2021, s pričetkom ob 8. in zaključkom ob 16. uri. »Ko se narava združi z 
domišljijo« je naslov, ki si ga je akademska slikarka in mentorica Katerina 
Kalc zamislila kot vodilo utvarjalne delavnice: narava nam nudi lepoto, navdih 
in prvine. Če jo opazujemo skozi kalejdoskop domišljije, lahko nastane 
umetnost. Na likovni delavnici bodo otroci spoznali primere land-arta in 
pristne umetnosti nekaterih narodov, ustvarjali bodo z barvanjem, lepljenjem 
in sestavljanjem recikliranih materialov in materialov iz naravnega okolja. Pod 
mentorstvom umetnice in ilustratorke Ajlin Visentin pa bodo udeleženci skozi 
teden speljali en sam večji projekt in ustvarjali v mešani tehniki: spoznavali 



 

bodo akvarel in kolaž. Prijave zbira tajništvo Zveze slovenskih kulturnih 
društev do petka, 25. junija 2021 na info@zskd.eu ali na 040-635626. 

Plesne delavnice na Opčinah, od 30. avgusta do 3. septembra  
2021 – Za ljubitelje plesne umetnosti ponuja ZSKD, letos v sodelovanju s 
SKD Tabor, Plesne delavnice, ki so namenjene otrokom od 5. do 14. leta 
starosti. Pod umetniškim vodstvom plesalke in baletne pedagoginje Marjetke 
Marković Kosovac, se bodo udeleženci popeljali v čarobni svet klasičnega in 
jazz baleta, spoznavali pa bodo tudi različne zvrsti plesa (npr. hip hop in 
moderni ples) z drugimi mentorji, ki vodijo plesne skupine ZSKD. Da bi 
izkušnja bila večplastna in raznolika, bodo udeleženci spoznali tudi svet 
odrskega ličenja in kostumov ter scenografije. Delavnice bodo zaživele v 
sodelovanju s SKD Tabor. Prijave sprejema tajništvo ZSKD do 30. julija 2021 
na info@zskd.eu ali 040-635626. 

Obveščamo, da bodo vse delavnice potekale v skladu s takratnimi 
predpisi za zajezitev koronavirusa. Zaradi tega pozivamo zainteresirane naj 
pohitijo s prijavami, kajti so mesta omejena. Prijave sprejemamo do 
zastavljenih terminov oziroma do zapolnitve mest. Tajništvo ZSKD ostaja na 
razpolago za dodatne informacije. 

 

Trst, 15. junija 2021 

 

 


