
POČITNIŠKE  
FOLKLORNE RAJALNICE  
V TREBNJEM 

 

 Počitniška folklorna rajalnica bo otrokom predstavila 
svet ljudskega plesa, pesmi in otroških iger.  
 
1. dan: Uvajanje, spoznavanje prostora, 
gibanje po prostoru. Učenje ljudskega 
plesa in pesmi. 
 
2. dan: Upevanje, gibanje po prostoru, 
učenje ljudskega plesa. 
 
3. dan: Upevanje, gibanje po prostoru, 
priprava kratke odrske postavitve. 
Prikaz naučenega staršem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDO: Folklorna rajalnica je namenjena predvsem otrokom starim od 6 do 9 let, 

lahko pa se pridružijo tudi starejši ali mlajši. Otroci naj bodo obuti in oblečeni 
primerno za plesno dejavnost (copati, ki objamejo peto in udobna športna oblačila). 

KDAJ IN KJE: Med jesenskimi počitnicami, 3 dni zaporedoma, med 2. in 4. 

novembrom 2016, med 9.30 in 11. uro. Delavnico bomo izvajali v prostorih CIK 
Trebnje.  

KOTIZACIJA IN PRIJAVE: Cena delavnice za vse tri dni je 6 €, cena 

enodnevne udeležbe je 3 €. PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, OI Trebnje, tel.: 07 348 12 50 oz. 031 472 919, e-pošta: 
oi.trebnje@jskd.si. Pri prijavi je potrebno navesti: ime in priimek ter starost otroka, 
ime in priimek plačnika delavnice, naslov stalnega bivališča, e-poštni naslov ter mobi 
kontakt.  

MENTORJA: 

Mojca Mežik je mama, ki je že vrsto let 
v stiku z ljudskim plesom, pesmijo in 
drugim ljudskim izročilom. Petnajst let 
je plesala pri Folklornem društvu Kres v 
Novem mestu. Na Osnovni šoli Drska 
vodi folklorni krožek. V prostem času pa 
rada bere in uživa v družbi družine. 
 

Gašper Kavšek je mladi harmonikar, ki 
igra harmoniko že 10 let in je član 
ansambla Žmurek. Že drugo leto 
obiskuje srednjo vzgojiteljsko šolo v 
Novem mestu. Ljudski običaji mu niso 
tuji, saj je tudi sam bil član Folklornega 
društva Kres, skupaj z Mojco Mežik pa 
pomaga pri ustvarjanju programa 
folklornega krožka na OŠ Drska. 

 
Delavnico omogoča Občina Trebnje. 

Organizator JSKD OI Trebnje. 
 

Obujajte slovensko folklorno izročilo z nami!  
Več o folklorni dejavnosti v Sloveniji na https://www.jskd.si. 

Pohitite s prijavami, saj je število mest omejeno!  

mailto:oi.trebnje@jskd.si

