
 

Tiskovno sporočilo 

Poletne delavnice ZSKD: Likovna umetnost, ples, in tudi muzikal! 

 ZSKD v sodelovanju z včlanjenimi in prijateljskimi društvi ter JSKD vabi 

k vpisu vse, ki bi si želeli ustvarjalno preživeti poletje. 

 Ustvarjalna delavnica v Lonjerju, od 4. do 8. 7: v sodelovanju s 

SKD Lonjer Katinara. Namenjena je osnovnošolcem in srednješolcem, ki bodo 

svojo ustvarjalnost gojili z različnimi mentorji: letošnja novost je delavnica 

lutk, ki bo potekala pod mentorstvom Nerine Drasič Švab; delavnica umetnika 

Štefana Turka bo nudila otrokom možnost, da se lahko v prijetnem in 

sproščenem vzdušju preko uporabe različnih likovnih tehnik, barve in 

materialov prosto izražajo. Uporabljali bodo tempero in slikali s kartonastimi 

lopaticami ter odkrili nove barvne tonalitete. Ustvarjanje se bo nadaljevalo s 

študentko ilustracije Irino Goruppi in z izdelavo cvetličnih venčkov pod 

vodstvom Jadranke Sedmak. Prihod: med 8.00 in 8.30. Odhod: med 15.30 in 

16.00. Info in prijave: 040-635626 | trst@zskd.eu 

 Teen Art Experience - ustvarjalna delavnica v Gabrjah, od 4. do 

8. 7: v sodelovanju s KD Skala bo zaživela delavnica za mlade od 10. do 14. 

leta. Udeležence bosta vodili umetnici in ilustratorki Luisa Tomasetig in Ajlin 

Visentin. Otroci se bodo ukvarjali tako z nežnim svetom akvarela kot z 

različnimi tehnikami kiparstva z uporabo raznih materialov. Delavnica bo 

potekala od 8. do 13. ure, s prihodom med 8.00 in 8.30. Vpis do 24. junija 

2022: gorica@zskd.eu | 0481-531495 

 MusicGO - delavnica muzikala na tržaškem in goriškem v juliju 

in avgustu: ljubitelji gledališča, petja in plesa ne zamudite enkratne 

priložnosti. V juliju in avgustu bo delavnica muzikala pod mentorstvom 

režiserke Barbare Gropajc. Pevske vaje bo vodila Tina Renar, plesne vaje pa 

so bile zaupane mentorici Nikol Križmančič. Skupina bo pripravila predstavo z 

naslovom V 80ih dneh okoli sveta. Delavnica je namenjena mladim od 13. do 

18.+ leta, prvo srečanje pa bo potekalo v prostorih Gregorčičeve dvorane v 

Trstu v sredo, 13. 7. 2022, ob 17.00. Gledališke, pevske in plesne vaje bodo 

po tem terminu potekale po vnaprej določenih terminih tudi po drugih 

lokacijah, premiera bo v četrtek, 11. 8. 2022 v Boljuncu. Predvidene so tudi 

ponovitve muzikala po drugih lokacijah dežele FJK in v Sloveniji. Info: 040-

635626 | trst@zskd.eu 

 Poletno sonce – delavnice v Benečiji v juliju: tudi videmska 

pokrajina ponuja obilo ustvarjalnih priložnosti za otroke in mlade. 

Večstopenjska šola Pavel Petričič iz Špetra in Zavod za slovensko 
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izobraževanje prirejata poletne aktivnosti, ki jih je podprla tudi ZSKD. 

Delavnice bosta izmenično vodila ilustrator Moreno Tomasetig in umetnica 

Luisa Tomasetig. Informacije: +39 (0)432 727490 | zavod_speter@yahoo.it 

 Mednarodna likovna kolonija za srednješolce v Vuzenici, od 21. 

do 26. 8: v sodelovanju z OŠ Vuzenica, SPZ Celovec in Zvezo Slovencev na 

Madžarskem vabimo k udeležbi srednješolce. Sodelovalo bo približno 25 otrok 

iz 4 držav. Potekale bodo štiri delavnice: izdelek iz gline, poslikava tekstilnega 

izdelka, majica in vreča, poslikava šolske stene in krajinsko slikanje na 

platnu. Popoldnevi bodo namenjeni izletom, kopanju in ekskurzijam v bližnjo 

in širšo okolico. Info: 040-635626 | trst@zskd.eu 

 Plesne delavnice v Nabrežini, od 29. 8 do 2. 9: vračajo se v 

Nabrežino in bodo zaživele v sodelovanju s SKD Igo Gruden. Namenjene so 

osnovnošolskim in srednješolskim otrokom in bodo tudi letos v znamenju 

najrazličnejših plesnih zvrsti. Umetniški vodja bo izkušena baletna 

pedagoginja Marjetka M. Kosovac. Ponuja se tudi cela vrsta novih plesnih in 

ustvarjalnih vsebin, ki jih bomo kmalu razkrili. Info in prijave: 040-635626 | 

trst@zskd.eu 

 Prijave sprejemamo do zastavljenih terminov oziroma do zapolnitve 

mest.  
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