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LIKOVNA ŠOLA
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za otroke in mladostnike

KRAJ IZVEDBE
Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja,
avla Kina Železar, Trg Toneta Čufarja 4

TERMINI
Dve sredi v mesecu od oktobra 2021 do
junija 2022 od 17:00 do 18:30

PROGRAM
LIKOVNE ŠOLE Z AGATO PAVLOVEC IN ANJO FABIANI
Ob pomoči in nasvetih mentoric se bodo udeleženci spoznavali z različnimi
likovnimi tehnikami in hkrati razvijali svoje ustvarjalne potenciale.
Delavnice so namenjene tako začetnikom kot tudi tistim, ki bi želeli svoje že
pridobljeno znanje nadgraditi in izpopolniti.
Program bosta mentorici prilagajali potrebam in željam udeležencev.
Po koncu junijske delavnice bomo organizirali tudi razstavo, na kateri bodo
udeleženci svoja dela lahko postavili tudi na ogled.
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13 in 27. oktober 2021
10. in 24. november 2021
8. in 22. december 2021
12. in 26. januar 2022
9. in 23. februar 2022
9. in 23. marec 2022
6. in 20. april 2022
4. in 18. maj 2022
1. in 15. junij 2022

V kolikor izvedba srečanj(a) v živo ne bi
bila mogoča, bomo delavnice izvedli s
pomočjo spletne aplikacije v obliki
video delavnice.

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
5 do 10 udeležencev. Prijave zbiramo do
popolnitve mest. Če se bo prijavilo manj
kot 5 udeležencev, delavnice ne bomo
izvedli.

PRIJAVA
Rok za prijavo : 20. september 2021
E-prijavnica: LIKOVNA ŠOLA ZA OTROKE
IN MLADINO
JSKD OBMOČNA
IZPOSTAVA JESENICE /
MLADINSKI CENTER
JESENICE

2021 / 2022

ŠOLNINA
50 EVROV (Z DDV-JEM) / Z
MOŽNOSTJO PLAČILA V DVEH
OBROKIH
JSKD bo po prejemu prijavnice poslal
udeležencem predračun s položnico.
V ceno sta všteta mentorstvo in likovni
material.
Plačati je potrebno po predračunu
pred prvo mesečno delavnico, potrdilo
pa prinesti s seboj. Šolnino povrnemo
le v primeru bolezni na podlagi
zdravniškega spričevala. Vsi
udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi
in aktivnem sodelovanju!

MENTORICI
AKADEMSKI SLIKARKI IN LIKOVNI PEDAGOGINJI
Agata Pavlovec
Po končani gimnaziji je vpisala na Pedagoško fakulteto v Ljubljani, smer
likovna pedagogika, leta 1996 pa na Akademijo za likovno umetnost v
Ljubljani, kjer je leta 2002 diplomirala. Je članica Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov. Deluje tudi na gledališkem področju, kjer dela z
različnimi gledališkimi skupinami, snuje scenografijo, kostumografijo, skrbi
za poslikavo scenskih elementov in likovnih zasnov za različne lutkovne ter
gledališke predstave.
Anja Fabiani
Študirala je slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je
leta 2002 diplomirala pri profesorjih Emeriku Bernardu in Jožefu Muhoviču.
Je slikarka, izdelovalka lutk in likovna pedagoginja.

INFORMACIJE
OI JSKD Jesenice, 04/586 67 40
in 031 674 946, oi.jesenice@jskd.si
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