
Kam?
V Pionirski dom!
PIONIRSKI DOM - CENTER ZA KULTURO

MLADIH LETOS PRAZNUJE 55 LET

DELOVANJA IN SKOZI SVOJO PESTRO

ZGODOVINO ŠIRI OBZORJA O POMENU
KULTURNO-UMETNIŠKE VZGOJE OTROK

MLADIH IN ODRASLIH.

Danes lahko s ponosom spremljamo

naše izvrstne tečajnike na slovenskih

odrih, na filmskem platnu, kot strokov-

njake na področju jezikoslovja in kot

kakovostne uporabnike kulturno-ume-

tniških vsebin.

Raznovrsten in pester program: po-

nujamo prek 25 kulturno-umetniških

vsebin, učenje 13 tujih jezikov lahko

tečajniki obiskujejo vse šolsko leto. Vse-

bine dopolnjujemo z osmimi festivali, ki

so večinoma brezplačni in so namenjeni

otrokom vrtcev, osnovnih in srednjih šol

iz Slovenije in tujine. Številne delavnice

in praznični dogodki pa so zanimiva sre-

čevališča tako otrok kot odraslih in so

stičišče generacij.

Izjemne sodelavke in sodelavci v otro-

cih spodbujajo izvirnost, cenijo njihovo

posebnost in jim pomagajo pri razvija-

nju vedoželjnosti, kritičnega odnosa do

sebe in do okolja ter jih spodbujajo k

sodelovanju. Vpliv naših izobraževalnih

prijemov na vključevanje mladih v oko-

lje in na izboljšan šolski uspeh sta dobri

popotnici za poti, na katere odhajajo.

Želimo si, da bi lahko tudi v šolskem letu

2018/19 skupaj risali čez črto, igrali več

kot le note, zalo vabljeni v vpis v celoletne

dejavnosti Pionirskega doma, ki jih izvajamo

na več lokacijah, tudi v obnovljenih prostorih

Pionirskega doma na Komenskega 9.

Stavba s pestro zgodovino, od družinske

vile do Pionirske knjižnice in današnje-

ga arhitektonskega bisera, katerega

prenova se je začela leta 2014, ponuja

prostore, kjer se v čudovitem ambientu

ustvarjajo vsebinsko bogate zgodbe s

tečaji, ki so namenjeni mladostnikom

in odraslim. V njej odsevata tradicija in

pionirski duh, ki smo ga z ohranjanjem

zgodovinskih elementov in z dodatkom

sodobne tehnike še nadgradili.

Bogatost in vsestranskost programa,

ki je namenjena vsem generacijam, se

kaže tudi skozi sezono družabnih ple-

sov 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, fokstrota, disko foksa, sambe,

čačačaja, rumbe, jivea, salse, bačate in

mambe, seveda pa ne bomo pozabili na

tradicionalno Jenkovo četvorko.

Vabljeni, da si več o naših aktivnostih

preberete na spletni strani Pionirskega

doma in da nas spremljate na družbe-

nih omrežjih, predvsem pa vabljeni, da

ustvarjamo skupaj v prijetni družbi, v

inovativnih projektih in med predanimi

sodelavci.

Skupaj sprejemajmo korake, ki mladim

omogočajo uporabo pridobljenih znanj

za tlakovanje samostojne in samozave-

stne poti v prihodnost.O
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ČetrtekDržava: Slovenija

Doseg: 25.000

Stran: 69

Površina: 223 cm2 1 / 1




