
Kot pojasnjuje direktorica zavoda
Viktorija Potočnik, je Pionirski dom

- Center za kulturo mladih v svojih
55 letih delovanja prešel različne

razvojne faze. »Lani je naše celoletne

dejavnosti obiskovalo 1200 tečajnikov,

raziskava mnenja staršev pa kaže, da

jih je 98 odstotkov izrazilo, da so bili
z našim delom in našimi programi

zelo zadovoljni. V Pionirskem domu

je doma vedenje in zavedanje o

pomenu kulturno-umetniškega
izobraževanja, zato so spodbudni
tudi odgovori, ki jih je razbrati iz

ankete, opravljene med tečajniki.
Pravijo, da jih z našim delom spod-
bujamo k temu, da so postali bolj
zavedni in aktivni pri udeleževanju
v kulturno-umetniških vsebinah tudi
zunaj našega zavoda.«

Raznolik in pester program ponu-

jamo s petindvajsetimi kulturno-

umetniškimi vsebinami in tečaje

trinajstih tujih jezikov lahko tečajniki

obiskujejo vse šolsko leto. Vsebine
dopolnjujemo z osmimi festivali, ki so

večinoma brezplačni in so namenjeni

otrokom iz vrtcev, osnovnih in sred-

njih šol po Sloveniji in tujini. Številne

delavnice in praznični dogodki pa so

zanimivi za druženje otrok in odraslih
in so stičišče generacij.

Želimo si, da bi lahko tudi v šolskem
letu 2018/19 skupaj risali čez črto,

igrali več kot le note, zato vabljeni v
vpis v celoletne dejavnosti Pionir-
skega doma, ki jih izvajamo na

več lokacijah, tudi v obnovljenih
prostorih Pionirskega doma na

Komenskega 9.

Izjemne sodelavke in sodelavci pri

otrocih spodbujajo izvirnost, cenijo

njihovo posebnost in jim pomagajo

pri razvijanju vedoželjnosti, kritičnega
odnosa do sebe in do okolja ter

jih spodbujajo k sodelovanju. Naši
izobraževalni projekti spodbudno

Bogastvo vsestranskega programa,

ki je namenjen vsem generacijam, se

kaže tudi s sezono družabnih plesov
v Plečnikovi Festivalni dvorani. Tako
začetniki kot profesionalci lahko
oživijo tradicijo skupinskih plesov,
nova plesna sezona pa bo obarvana

z že znanimi ritmi angleškega in

dunajskega valčka, tanga, foxtrota,

disco foxa, sambe, čačačaja, rumbe,

jivea, salse, bachate in mamba, seveda
pa ne bomo pozabili na tradicionalno
Jenkovo četvorko.

Stavba na Komenskega 9 ima pestro

zgodovino - od družinske vile do

Pionirske knjižnice in današnjega
arhitekturnega bisera. Prenova stavbe
seje začela leta 2014, ponuja pa pro-

store, v katerih se v čudovitem okolju
ustvarjajo vsebinsko bogate zgodbe s

tečaji, ki so namenjeni mladostnikom
in odraslim.

delujejo na vključevanje mladih v

okolje in izboljšujejo šolski uspeh, kar

je dobra popotnica za življenje.
«|ionirski dom -Center

Xza kulturo mladih letos

praznuje 85 l«t delovanja in

skozi svojo pestro zgodovino

širi obzoija s kulturno in

umetniško vzgcrjo otrok,

mladik in odraslih.

Danes lahko s ponosom

spremljamo naše isvrstne

tečajnike na slovenskih

lrrft platnu�

kotstrUkovitiakena
področju jesikoslovja in

kot pristne uporabnike

kulturno-umetnišlrih
vsebin.

Veselje zaključku Glofbene�o ferfivalo
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Zaupanje in zvestoba tečajnikov
v preteklem šolskem letu sta bila
izjemna, kar samo še potrjuje, da
Pionirski dom - Center za kulturo

mladih kljub svoji dolgoletni
tradiciji ohranja mladost.

Več o naših aktivnostih si lahko

preberete na spletni strani Pionir-

skega doma in na družbenih

omrežjih, predvsem pa vabljeni,

da ustvarjamo skupaj v prijetni

družbi, v inovativnih projektih in

med predanimi sodelavci.

Festivali Pionirskega doma bogatijo
ustvarjalni svet otrok in njihovih

pedagogov
Od 9. do 1 1 . januarja 201 9 se bo v
prostorih Pionirskega doma odvijal
festival znanosti Hokus Pokus, ki
bo ponujal aktivne in doživljajske
delavnice s predstavitvijo aktualnega
dela inštitutov, fakultet, zavodov,
društev in centrov znanosti.

14. februarja 2019 se bodo v
Festivalni dvorani družili in ustvarjali
udeleženci Literarnega natečaja in

Literarnega natečaja v tujih jezikih.
Natečaj je namenjen pišočim mladim
ustvarjalcem 2. in 3. triade osnovnih
šol, Literarni natečaj v tujih jezikih pa

osnovnošolcem tretje triade in dija-
kom. Zmagovalci natečaja odlomke
svojih del slišijo v interpretaciji dram-
skih igralcev na zaključni prireditvi.
Izbor najboljših besedil bo izšel v
pisni obliki po koncu natečaja.
Od 20. do 22. marca 2019 bo v

prostorih Pionirskega doma potekal
mednarodni filmski festival Zoom,
kije namenjen spodbujanju in

izobraževanju mladih na področju
filmskega ustvarjanja.

26. in 27. marca 201 9 bo v Festivalni
dvorani potekal Glasbeni festival,
ki omogoča nastop in predstavitev
mladih neuveljavljenih posamezni-
kov in skupin slovenskih osnovnih
in srednjih šol. Zmagovalci so poleg
bučnega aplavza nagrajeni tudi s

prispevkom, ki bo omogočil razvoj

njihove glasbene poti.
Od 1 . do 1 4. aprila 201 9 bo v Festi-
valni dvorani potekal Otroški festival
gledaliških sanj in Mednarodni
impro dan, zaključna prireditev bo

1 4. aprila 201 9. Festival je priložnost
za gledališke in impro skupine ter

njihove mentorje, da se predstavijo
širšemu občinstvu, dobijo koristne
nasvete in ideje za delo naprej

ter spoznajo produkcijo drugih

gledaliških osnovnošolskih skupin.
V okviru OFGS-ja bo potekal tudi
Mednarodni impro festival za mlade,
ki je del evropskega projekta Young
Theatre, katerega nosilec je Pionir-
ski dom. 1 2. aprila 201 9 se bodo na
odru Festivalne dvorane z impro
produkcijami predstavile različne
osnovnošolske in impro skupine.
Z zaključno prireditvijo, ki bo
23. maja 2019 v Pionirskem domu
na Komenskega 9, se bo sklenil
likovni festival LikFest. Izbor del bo
predstavljen na zaključnem dogodku
ko bo izšel tudi barvni katalog.
8. junija bo v prostorih Pionirskega
doma festival sodobne odrske umet-
nosti Kalejdoskop, v koprodukciji s
KD Qulenium. Več dogodkov v juniju
bo na prizoriščih v Kranju in Ljubljani,
tako bo festival ponudil možnost
vpogleda v enkratno ustvarjalno
moč sodobnega plesa.

Razstavo LlKferf*

� Zakljt/čni tečajnikov
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