Program strokovnega usposabljanja za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje
(KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih

8.30–9.00 Prihod in registracija
Kosovelova dvorana CD:
9.00–9.40 Skrb za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo na nacionalni ravni: predstavnik
Zavoda RS za šolstvo, Nataša Bucik (Ministrstvo za kulturo), Nada Požar Matijašič (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport)
9.40–10.00 Zlata paličica, izbor kakovostne gledališke predstave, Sandra Jenko (SLOGI,
Slovenski gledališki inštitut)
10.00–11.00 InterKlepec, interaktivna, interžanrska, intergeneracijska in intermedijska
predstava za otroke, 5–99 let
Nastopajo: Žiga Golob, Ciril Horjak aka dr. Horowitz, Rok Kušlan; izvršna producentka: Mojca
Zupanič
Gre za animiran improvizacijsko/glasbeno/pripovedovalski dogodek, v katerem možgane in telesa
združijo glasbenik Žiga Golob, ilustrator dr. Horowitz in pripovedovalec Rok Kušlan, ki se skupaj lotijo
ljudskega junaka iz zgornjega Pokolpja – Petra Klepca, katerega zgodbo je zapisalo več avtorjev.
Izvajalci bodo mešali Rudežev, Čaterjev, Bevkov in Cankarjev zapis ter publiko povabili k soustvarjanju
povsem nove verzije Petra Klepca. Rezultat interakcije med publiko in ustvarjalci bo vsakič drugačen
InterKlepec. Nastalo zgodbo bo Rok nato podal ob glasbeni spremljavi Žige in likovni upodobitvi dr.
Horowitza, ki bosta seveda prav tako nastali po nareku obiskovalcev.
Uprizoritev je uvrščena v katalog kakovostnih predstav za otroke in mladino spletne platforme Zlata
paličica.

11.00–11.30 ODMOR
11.30–13.00 Potenciali povezovanja, predstavitev primerov dobrih praks in razprava:
Šola v kulturi, Alma Selimović (Bunker) in Marko Kunčnik (OŠ Videm pri Ptuju)
Vurnikovi dnevi, Barbara Viki Šubic (Center arhitekture Slovenije) in predstavnik KS Radovljica
Vzorčno mesto Velenje, Miha Cojhter (Vzorčno mesto Velenje) in Brigita Kropušek Ranzinger
(Ljudska univerza Velenje)
Ambasador kulture, Miha Firšt (Hiša kulture Celje) in Gregor Deleja (Gimnazija Celje – Center)
Povezuje Špela Šinigoj, SNG Drama Ljubljana.
13.00–14.00 ODMOR ZA KOSILO

Drugo preddverje CD:
14.00–16.15 Potenciali povezovanja, delavnica po skupinah, vodi: Špela Šinigoj (SNG Drama
Ljubljana)
16.15–16.30 ODMOR
16.30–17.00 Zaključek posveta, vodi: Špela Šinigoj (SNG Drama Ljubljana), sodelujejo nacionalni
koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ

