Umetnost - nacin življenja
Vzgoja in izobraževanje, tudi na področju kulture, po navadi potekata znotraj
točno določenih starostnih skupin – v predšolski vzgoji, posameznem
vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, na srednji šoli, univerzi in v
okviru vseživljenjskega učenja. Posledično prihaja na koncu vsakega obdobja
do prekinitev dotedanjega vzgojno-učnega procesa. V novem obdobju se tako
proces začne na novo, z novimi metodami, praksami in cilji ter se pravzaprav
vzpostavlja na novo.
V konzorciju smo se združili Lutkovno gledališče Fru-Fru, Hiša otrok in
umetnosti, Gledališče Ane Monro in Društvo IMPRO - štirje neodvisni izvajalci
gledaliških izobraževanj z namenom, da te pregrade presežemo ter ponudimo
usklajeno in povezano izobraževanje iz uprizoritvenih umetnosti. Namen je
ustvariti proces, ki bo zmanjšal ali celo izničil razlike, poenotil pedagogiko in
opolnomočil mentorje, da bo mogoč lahek in zvezen prehod udeležencev med
posameznimi učno-vzgojnimi obdobji. Udeleženci, ki se bodo odločili za takšno
prehajanje, bodo lahko sledili gledališkemu izobraževanju skozi celotno
obdobje šolanja.

Kdo smo?

Lutkovno gledališče Fru-Fru,

v svojih začetkih (1984) tipično
gledališče iz kovčka, postane leta 1993 profesionalno družinsko gledališče. V vseh letih
delovanja pa smo prerasli v repertoarno gledališče s sodobno lutkovno estetiko, ki
presega meje konvencionalnega lutkovnega gledališča. Spogledujemo se s sodobnimi
gledališkimi pristopi, ki so blizu današnji generaciji, ventdar pa še vedno ostajamo
zvesti osnovnim principom – znanim zgodbam za otroke poiskati primerne lutkovne
podobe. Nove sezone gradimo s spoštovanjem do lastne zgodovine; predstave, ki so
oblikovale našo podobo in prepoznavnost zadnjih 25 let, so še vedno žive in aktualne in
imajo posebno mesto v naši lutkoteki. Naše predstave so komunikativne in interaktivne
ter dostopne vsem. Igramo po vrtcih, šolah in kulturnih ustanovah po vsej Sloveniji in v
zamejstvu. Številna gostovanja na referenčnih festivalih, priznanja in nagrade so znak,
da smo na pravi poti.

Hiša otrok in umetnosti

je sodoben kulturni center za razvoj
ustvarjalnosti in senzibilnosti otrok in mladih. V Hiši delujejo doma in mednarodno
priznani lutkovni ustvarjalci, ki svoje delo razvijajo v dialogu z otroki in ga na ta način
preverjajo. Kot raziskovalci umetnosti in odnosov nenehno snujejo nove oblike
gledališke komunikacije. Poleg že znanih oblik družinskega gledališča in umetniških
laboratorijev Hiša razvija posebne oblike gledaliških razstav-predstav, ki združujejo
interaktivno izkustveno gledališče z umetniško instalacijo, kjer obiskovalci postanejo
igralci in raziskovalci. V program so vključene tako sodobne gledališke forme kot tudi
moderni vzgojno-izobraževalni pristopi z upoštevanjem poglavitnih načel gledališke in
doživljajske pedagogike. Omenjene raziskave so obrodile interaktivne predstave v
okviru programskega sklopa Izkustveni labirint umetnosti, ki tvorijo vse večji del
repertoarja Hiše. Z večkrat nagrajenimi predstavami gostujejo po Sloveniji in tujini.

Gledališče Ane Monro (GAM) je mednarodno referenčna nevladna
Društvo Hiša otrok in umetnosti
Hudovernikova 5
1000 Ljubljana
irena@hisaotrok.si | 041 663 904
www.hisaotrok.si

Lutkovno gledališče FRU-FRU, zavod za produkcijo,
organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev
Posavskega 22
1000 Ljubljana
irena@frufru.si | 041 663 904
www.frufru.si

organizacija, ki deluje kot društvo v javnem interesu na področju kulture (od 2014) ter
vzgoje in izobraževanja (od 2017). Naša osnovna dejavnost je ustvarjanje in
predstavljanje gledališke umetnosti v javnem prostoru za najširše občinstvo. Z
namenom spodbujanja umetniške rasti ter komunikacije in povezovanja ustvarjalcev na
področju sodobnih performativnih in uličnih umetnosti, smo na lokalni, nacionalni,
regionalni in mednarodni ravni aktivni tudi na področju prenosa znanja in izmenjave
izkušenj ter partnerskega povezovanja oziroma sodelovanja. Naše poslanstvo je
kontinuirano uporabljati, raziskovati in razvijati javni prostor kot ''oder'' gledališke
umetnosti ter prostor srečevanja, druženja, povezovanja in sodelovanja širših množic.
Naša vizija je ohranjati javni prostor v Sloveniji odprt za umetnost in ljudi ter krepiti
vlogo oziroma funkcijo uličnega gledališča pri tem.

Društvo IMPRO

Gledališče Ane Monro
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana
goro.anamonro@gmail.com | 041 723 146
www.anamonro.si

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana
info@drustvoimpro.si | 041 386 382
www.drustvoimpro.si / www.sila-impro.si /
www.impro-liga.si

je osrednja organizacija za razvoj in izobraževanje s področja
improvizacijskega gledališča v Sloveniji. Posvečamo se kulturnemu udejstvovanju,
vzgoji, pedagoškemu in mladinskemu delu in v ta namen izobražujemo kakovosten
kader za delo z mladimi. Že več kot 20 let izvajamo programe Impro liga (temeljni
program impro gledališča za odrasle), ŠILA – Šolska impro liga (KUV program impro
gledališča za srednješolce), MIŠ – Mala impro šola (KUV program impro gledališča za
osnovnošolce), Gverila teater (impro gledališki kolektiv), Bodigatreba+ (izobraževanje
za gledališke pedagoge, mladinske delavce in gledališko osebje), Improške (kolektiv, ki
se ukvarja z raziskovanjem in preseganjem stereotipov v gledališču). Naši projekti za
spodbujanje ustvarjalnosti med mladimi so bili že večkrat pripoznani kot primer dobre
prakse na področju KUV in mladine. Med drugim smo prejeli državno priznanje v
mladinskem sektorju za ŠILO – Šolsko impro ligo.

Katalog gledaliških izobraževanj za otroke, mladino in odrasle

Za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju
OD IDEJE DO IZVEDBE LUTKOVNE PREDSTAVE
: Hiša otrok in umetnosti

18+

: 20 udeležencev

: 20 šolskih ur

Za otroke, mladostnike in odrasle

Za vrtce in šole

Seminar namenjamo mentorjem, pedagogom in lutkarjem, ki bi želeli izpopolniti svoje lutkovno znanje
oziroma potrebujejo pomoč pri svojem delu v skupini. Posvetili se bomo izboru literarne predloge,
dramatizaciji besedila in pripravi režijskega koncepta, izbrali bomo primerno lutkovno tehniko in
animacijo, material za izdelavo lutk ter različne pristope pri delu z otroki v lutkovni skupini. Skozi celoten
proces bomo izdelali lutke ter pripravili krajšo produkcijo. Udeleženci na koncu seminarja prejmejo
potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju.
Irena Rajh | irena@hisaotrok.si | 041 663 904

IZKUSTVENI LABIRINT UMETNOSTI
: Hiša otrok in umetnosti

: 2 šolski uri

3+

OŠ/1

: 40 - 60 (2 skupini ali razreda)

HIŠINA LUTKOVNA AKADEMIJA
: Hiša otrok in umetnosti

18 - 30

: celo šolsko leto

Predstave v sklopu Izkustvenega labirinta umetnosti so zasnovane interaktivno, tako da otroci niso pasivni
gledalci, temveč so aktivni soustvarjalci dogodka. V njih se dotikamo več tem – biologija (Srce in popek),
ekologija (Čigumitvist), geografija (Od kapljice do oceana, Za petimi gorami), literatura (Stara hiša št. 3,
Biseri med platnicami), zgodovina (Prešerna pot, Emonska pot …). Predstavi sledi evalvacijska delavnica,
kjer si otroci pobližje ogledajo lutke, scenografijo ipd., na praktičnih primerih vidijo, kako deluje
gledališče, s pomočjo iger podoživijo in reflektirajo predstavo, vedno pa dobijo tudi nekaj (lastno lutko,
interaktiven gledališki list …), kar vzamejo s seboj domov.

Seminar za odrasle je namenjen mladim, ki se prvič podajajo v svet lutkovnega gledališča. Mentorji jih
vodijo od idejnega koncepta do realizacije. Spoznajo sodobne prijeme animiranega in lutkovnosti v
uprizoritveni umetnosti. Spoznajo različne lutkovne tehnike in njihove zakonitosti, izdelajo preproste
lutke, spoznajo animacijske zmožnosti posameznih tehnik in ob zaključku delavnice pripravijo tudi krajšo
produkcijo.

Irena Rajh | irena@hisaotrok.si | 041 663 904

IZOBRAŽEVALNE LUTKOVNE PREDSTAVE

Tamara Pepelnik | pepelnik.tamara@gmail.com | 041 913 045

: v vrtcu/na šoli/v različnih kulturnih ustanovah

INDIVIDUALNO MENTORSTVO ZA STROKOVNE DELAVCE
: v vrtcu/na šoli

18+

: po dogovoru

: celo šolsko leto

Zaposleni in sodelavci LG FRU-FRU čez šolsko leto mentorirajo strokovne delavce - učitelje, ki poučujejo
izbirni predmet Umetnost, mentorje lutkovnih in gledaliških krožkov - neposredno v pedagoškem
procesu v vrtcih in šolah. S tem skrbijo za podporo in predvsem za prenos znanja neposredno strokovnim
delavcem. S kreativnim partnerstvom mentorjev in umetnikov se ustvari konstruktivni dialog in izmenjava
idej in znanj.
Irena Rajh | irena@frufru.si | 041 663 904

: po dogovoru/na šoli/organizirana lokacija

LUTKOVNI KULTURNI DAN

OŠ/1

: 4 - 5 šolskih ur

: na šoli

OŠ/2
18
- 30

2+
OŠ/3

: 100 (4 skupine ali razredi)

Lutkovni kulturni dan je celodnevni kulturni dan, kjer si otroci najprej ogledajo lutkovno predstavo z
repertoarja LG FRU-FRU. Predstavi sledi evalvacijska delavnica in predstavitev različnih lutkovnih tehnik,
kot tudi etnološki in kulturološki pomen lutke v posameznem zgodovinskem obdobju ter predstavitev
lutk z vsega konca sveta. Otroci vse omenjene lutke primejo, preizkusijo in z njimi ustvarjajo krajše
improvizirane prizore. Nato sledi še delavnica po razredih, kjer si vsak otrok izdela svojo lutko, z njimi nato
zaigrajo krajše prizore in spoznajo osnove in specifike lutkovne animacije.
Irena Rajh | irena@frufru.si | 041 663 904

Z GLEDALIŠČEM NAD UČENCE IN DIJAKE

20+

: 8 ur

: 30 udeležencev

Z gledališčem nad učence in dijake je praktična delavnica, na kateri boste preko gledaliških iger in tehnik
spoznavali nove pristope za oblikovanje pedagoškega dela. Tehnike so uporabne za razvijanje in gradnjo
skupinske dinamike, motivacijo učencev in dijakov ter prenos znanja pri pouku. Udeležbo priporočamo
učiteljem razrednega pouka, srednješolskim učiteljem, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljem
v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja,
pa tudi vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.
Sara Šabec | sara.anamonro@gmail.com | 041 889 001

: 20 udeležencev

KULTURNI DAN PO MERI
: na šoli

OŠ

: 5 ur

SŠ

: po dogovoru

Kulturni dan je 5-urni program namenjen učencem in dijakom. Ta udeležencem omogoča spoznavanje
gledališča, poglobljeno razumevanje vsebin, njihovega pomena in jim nudi konkretno umetniško
izkušnjo. Program je sestavljen iz štirih delov. Prične se z ogledom sodobne ulično-gledališke predstave.
Sledi predavanje umetnika o predstavi in razlaga vsebin v povezavi z gledališko teorijo, jezikom in
simboli. Nadgradi fizično/igralsko izkušnjo - praktična delavnica, ki zajema uporabo telesa, prezence,
igralskega aparatusa in fizičnega prostora ter fizičnega gledališča. Zaključi pa se s pogovorom
(evalvacijo) med učenci/dijaki in umetniki.
Sara Šabec | sara.anamonro@gmail.com | 041 889 001

2+

: 30 - 40 min

: 60 - 250 udeležencev

Izobraževalne lutkovne predstave imajo v FRU-FRUju posebno mesto. Z njimi na nevsiljiv in zabaven
način otrokom predstavljamo pomembne teme, s katerimi se srečujejo med odraščanjem. V predstavi
Tine in promet spoznavamo prometna pravila in varno pot v šolo, O belem mucku nas uči razumevanja
drugačnosti, Vijolašola se dotika enakopravnosti spolov, Pikec Ježek pa nas uči, kdaj moramo poklicati na
številko 112.
Irena Rajh | irena@frufru.si | 041 663 904

ŠUGLA - Šola sodobnih performativnih in uličnih umetnosti
: Dijaški dom Tabor

: celo šolsko leto

18+

: 20 udeležencev

Enoleten štiristopenjski izobraževalni program je nastal leta 2007. Udeleženci ŠUGLE spoznavajo
sodobne performativne in ulične umetnosti, v okviru izobraževalnega programa pa pridobijo znanja na
treh nivoji: performer, performer v prostoru in performer v odnosu s publiko. Izobraževanje in
usposabljanje udeleženci zaključijo s kreiranjem lastne produkcije, s katero se premierno predstavijo na
mednarodnem festivalu uličnega gledališča Ana Desetnica.
Sara Šabec | sara.anamonro@gmail.com | 041 889 001

MIŠ – MALA IMPRO ŠOLA
: */Pionirski dom/Hiša otrok in umetnosti

OŠ/3

: celo šolsko leto

: 5 - 15 udeležencev

Program kulturnega razgibavanja in kulturno-umetnostne vzgoje je namenjen učencem zadnje triade
osnovne šole. Sestavljen je iz rednih tedenskih delavnic in predstav, kjer imajo učenci priložnost
pridobljeno znanje pokazati na odru. Na delavnicah, ki jih vodijo izkušeni mentorji, mlade seznanjamo z
osnovami odrske umetnosti in improvizacijskega gledališča ter jim omogočamo, da preko impro iger
razvijajo lastno kreativnost in obravnavajo teme, ki so jim blizu. *partnerske osnovne šole
Mistral Majer | info@drustvoimpro.si | 041 386 382

IMPROKLUZIJA
: po dogovoru/na šoli/organizirana lokacija

18+

: 8 ur

: 32 udeležencev

GLEDALIŠKI KOMPAS
: na šoli

: 4 šolske ure / po dogovoru

OŠ/3

SŠ

: 15 na skupino, do 10 skupin

ŠILA – ŠOLSKA IMPRO LIGA
: partnerske srednje šole/Dijaški dom Tabor

SŠ

: celo šolsko leto

: 5 - 15 udeležencev

Projekt je namenjen pedagogom in mentorjem šolskih gledaliških skupin ter učiteljem, ki jih zanima raba
metod improvizacijskega gledališča v razredu za doseganje socialne vključenosti učencev s posebnimi
potrebami, za zagotavljanje pozitivne skupinske dinamike in inkluzivnega učnega okolja v razredu ali v
okviru krožkov. Znotraj projekta smo razvili dva modula:
• raziskovanje čusttev in čutenja po metodi impro gledališča in metodi nevtralne maske,
• gradnja skupinske dinamike v razredu ter aktivno vključevanje napak v učni proces.

Gledališki kompas je kulturni dan za osnovnošolce ali dijake, na katerem se spoznajo z improvizacijskim
gledališčem. To je mladim prijazna oblika uprizoritvene umetnosti, kjer dramsko besedilo ni vnaprej
določeno, temveč ga učenci ali dijaki razvijajo sami. Kulturni dan pripravimo na vaši šoli, kjer izvedemo
3-urne delavnice impro gledališča, sestavljene iz komunikacijskih, gibalnih in gledaliških iger. Na
delavnicah udeleženci na igriv in spontan način razvijajo lastno kreativnost. Delavnicam sledi tudi odrska
predstavitev.

ŠILA je program kulturnega razgibavanja dijakov in kulturno-umetnostne vzgoje ter dijaško tekmovanje
v gledališki improvizaciji. V okviru projekta mlade seznanjamo z osnovami odrske umetnosti – nudimo
redne in dodatne delavnice ter izobraževanja z domačimi in tujimi mentorji, obenem pa možnost, da
pridobljeno znanje in veščine pokažejo tudi na gledaliških predstavah, ki jih izvedejo sami. Gre za
kombinacijo improvizacijske gledališke predstave in tekmovanja, kjer gledalci dajejo predloge za prizore
improvizatorjev na odru.

Mistral Majer | info@drustvoimpro.si | 041 386 382
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