
  

 

 
 

 

POZIV MLADIM UMETNIKOM: 
Pionirski dom – Center za kulturo mladih 

Mednarodni filmski festival za otroke in mladostnike ZOOM.15 

 

Pionirski dom  - Center za kulturo mladih je ena od vodilnih ustanov na področju izven šolskega 

preživljanja prostega časa otrok, mladine in odraslih. S svojim delovanjem pomembno vpliva 

na vzpodbujanje, izobraževanje ter udejanjanje otrok in mladih na kulturno-umetniškem in 

jezikovno-kulturnem področju. 

 

Pionirski dom je partner LIBERTY projekta, ki ga sofinancira program Ustvarjalne Evrope 

Evropske unije,. V projekt je vključenih 12 kulturnih organizacij iz desetih držav, usklajuje ga 

Britanska agencija ArtReach. 

 

Pionirski dom že 14 let organizira Mednarodni filmski festival za otroke in mladostnike ZOOM. 

Na festival vsako leto prispe preko 900 filmov, ki jih ustvarjajo mladi iz celega sveta. Žirija 

podeli najboljšim filmske klape, festival pa obenem ponuja tudi okrogle mize, delavnice in 

druženje mladih, ki jih zanima film. 

 

V letu 2021 bo festival povezan s projektom Liberty, v katerem je ena izmed dejavnosti tudi 

Liberty Outdoor Digital Arts. V tem področju bo poudarek na izmenjavi mednarodnih praks dela 

z mladimi na področju filma, vključevanju šibkejših in ogroženih skupin ter pridobivanju mladih 

umetnikov in širjenju njihove prepoznavnosti. 15. izvedba festivala ZOOM bo potekala avgusta 

in septembra 2021. V ta namen iščemo mlade umetnike do 30. leta starosti, ki delujejo na 

področju filma. 

 

IŠČEMO 

 

V okviru projekta iščemo izvajalce delavnic, ki bodo potekale tekom festivala (3 dnevi). 

Iščemo: 

- režiserje (1 oseba), 

- scenariste (1 oseba), 

- igralce (1 oseba). 

 

Filmske delavnice bodo potekale v Pionirskem domu med 21. in 23. septembrom 2021. 

Namenjene so otrokom in mladostnikom do 19. leta starosti. Izbrani izvajalci bodo delavnice 

vodili skupaj s tujimi mentorji, ki delujejo na istem področju. Izvajalci bodo prejeli tudi honorar 

v višini 750 €. V primeru izrednih situacij, bodo delavnice izvedene preko spleta. 

 

KRITERIJI IZBORA 

 

Vsi kandidati morajo: 

• biti do 1. septembra 2019 stari med 18 in 30 let, 

• prebivati v evropski državi (spodbujamo sodelovanje državljanov EU in državljanov, ki 

niso članice EU in priseljence s pravico delovanja v državi stalnega prebivališča), 

• imeti izkušnje za delo z otroki na delavnicah in pri vodenju delavnic preko spleta, 

• poslati dokazila o izkušnjah (CV, priporočilna pisma, portfolio, itd.), 

• prijavi priložiti tudi spremno pismo (največ pol strani) v katerem je opisano področje 

umetnosti, kjer delujejo in kaj jih zanima pri evropski umetniški izmenjavi. 
 



  

 

 
 

 

PREPOZNAVNOST IN NAGRADE 

 

Izbrani izvajalci bodo: 

• prejeli honorar v višini 750 € 

• dodani v LIBERTY PORTFOLIO, mednarodno platformo za širšo prepoznavnost 750 

mednarodnih umetnikov, mlajših od 30 let, ki jih lahko kontaktirajo tudi iz drugih 

evropskih organizacij različnih usmeritev (prireditve, umetniške rezidence in festivali) 

• imeli zagotovljeno promocijo in prepoznavnost prek vseh kanalov Pionirskega doma in 

partnerjev projekta LIBERTY. 

 

PRIJAVA 

 

Kandidati morajo do 1. 6. 2021 poslati zahtevane dokumente preko elektronske pošte na 

naslov: vesna@pionirski-dom.si 

 

S prijavo na razpis kandidati sprejemate pogoje razpisa. Izbrani kandidati, njihovi podatki 

(vključno s stiki, družabni mediji, spletno stranjo in vsebino povezano z delom) bodo uvrščeni 

v LIBERTY PORTFOLIO. 

Vse navedeno lahko Pionirski dom in partnerji projekta Liberty delijo, hranijo in objavljajo.  

 
Rok za prijavo: 1. 6. 2021 
 
 
Več informacij o projektu: https://www.pionirski-dom.si/mednarodni-projekti/liberty-
projekt-ustvarjalne-evrope  
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