
 

 
CENTER ZA KULTURO MLADIH 
Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana 

12. HOKUS POKUS 
 

Znanost nam vsakodnevno ponuja izboljšave in novosti, kreativnost pa ostaja ena vodilnih 
disciplin človeštva, ki oplaja tudi naš festival. Tako znanstveniki kot umetniki senzorično sledijo 
spremembam in izboljšavam na različnih področjih.  
Festival Hokus Pokus skozi aktivne delavnice različnih ustanov spodbuja zanimanje za znanost 
in širi zavest o soodvisnosti narave, tehnologije in človeka. 

 
KDO? festival je namenjen vsem, ki jih zanima znanost 
KDAJ? 9. do 11. januar 2019 

ROK ZA ODDAJO POSNETKA EKSPERIMENTA: 21. december 2018 
KJE? Pionirski dom in Festivalna dvorana 

 
KOMU JE NAMENJEN? 

- otrokom iz vrtcev in osnovnih šol (kot naravoslovni dan), 
- mentorjem (izobraževanje za mentorje), 
- širši javnosti (ogled razstav, projekcije in spremljevalni program). 

 
TEMA FESTIVALA: Ali je človeško telo najboljši stroj? 

Festival Hokus Pokus bo v letošnjem letu v ospredje postavil odnos človeško telo – stroj.  
Človeško telo lahko razumemo kot stroj, ki opravlja različne naloge in življenjske funkcije, stroji 
pa imajo predvsem funkcijo povečevanja produktivnosti. Ali je človeško telo pri tem izjema? 
Kakšen je vpliv modernih tehnologij na naše telo? Ali znanja tehnologij uporabljamo za čim 
boljše izkoriščanje telesa? 

 
PROGRAM FESTIVALA SOOBLIKUJEJO: 

- strokovnjaki, ki predstavijo svoje inovacije na temeljih znanosti in novih tehnologij, 
- univerze, inštituti, zavodi s področja znanosti, 
- interdisciplinarni umetniki, kreativne industrije in društva ter 
- podjetja, ki raziskujejo teme festivala.  

 

PROGRAM FESTIVALA (sreda, četrtek, petek): 

9.00 otvoritev festivala 

9.30 - 11.00 aktivne delavnice za VVZ in OŠ 

9.30 - 11.00 strokovno izobraževanje za pedagoge in mentorje 

11.15 - 12.00 projekcija izbranih eksperimentov in razglasitev najboljših 

 

SODELOVANJE NA FESTIVALU: 

Pogoj za udeležbo na delavnicah je sodelovanje s kratkim posnetkom eksperimenta, ki se 
navezuje na temo festivala. Posnetke eksperimentov bo ocenila žirija in zmagovalnim podelila 
nagrado. Nagrajeni filmi bodo na ogled po aktivnih delavnicah na velikem platnu v Festivalni 
dvorani. Posnetki so lahko ustvarjeni z mobilnim telefonom oziroma kamero. 

SPREMLJEVALNI PROGRAM FESTIVALA:  

Festival se širi z idejo združevanja znanosti in umetnosti, zato program vsako leto  dopolnjujejo 

tudi umetniki, ki v umetniške projekte vključujejo znanost in tehnologijo. Umetniška inštalacija 

bo na ogled v Mali dvorani Pionirskega doma. 

 

 

Vodja festivala: Vesna Tripković 

Kontakt: vesna@pionirski-dom.si, 031 702 802 

mailto:vesna@pionirski-dom.si

