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Razpis GLEDALIŠKE ŠOLE 
 

 
NOVEMBER 2021 ( 13. in 27., od 9.30-14.30) 

V novembrskih terminih se bomo dotaknili osnov gledališke igre. Ukvarjali se bomo s potencialom 

igralca. Kar pomeni, da bomo intenzivno raziskovali gibanje na odru, naše telo, mizanscenske 

premike, odrski govor, dinamike vživljanja v situacije skozi različne gledališke tehnike. Skratka, urili 

bomo naše veščine, se ponovno naučili opazovati in raziskovati samega sebe in vse, kar nas obdaja. 

Igralčevo delo je delo, ki se nikoli ne konča. Skozi igrivost se mu bomo približevali plast za plastjo. 

JANUAR 2022 (8. in 22. od 10-15) 

Januarska srečanja bomo posvetili poglabljanju že osvojenih veščin. Pridobljeno znanje bomo 

konkretno uporabili za gradnjo gledališkega lika, izdelovali bomo gledališke dialoge in prizore, tako 

skozi improvizacijo, kot tudi s pomočjo že napisanih besedil. Dotaknili se bomo tudi vprašanja, kako 

postaviti gledališke monologe, ki v gledališču vsekakor veljajo za zelo zahtevne.  

Delavnico namenjamo:   

- igralcem odraslih gledaliških skupin: začetnikom in tistim z že osvojenim predznanjem,  

- režiserjem odraslih gledaliških skupin, 
 

 

Kraj dogajanja:  Dom kulture Ljutomer 
 

Strokovno vodenje:  V štirih srečanjih gledališke šole bomo pridobili veliko, saj gre za intenzivna 

srečanja. Delavnico vodi Maja Gal Štromar, vsestranska umetnica: igralka, pesnica in pisateljica, 

prevajalka, gledališki pedagog, dramatesa in režiserka. Sicer diplomirana romanistka, je diplomantka 

Mednarodne šole za gledališče Jacquesa Lecoqa v Parizu. V gledališču je tako doma kot v tujini 

odigrala več kot 87 vlog, od tega 33 filmov. Izdala je 14 avtorskih knjig. Z gledališko pedagogiko se 

ukvarja že več kot 20 let, v tem času je izpeljala več kot 2000 delavnic, bila je večkratna selektorica za 

gledališče na različnih nivojih. V kratkem bo pri JSKD izšel njen učbenik, pragmatični vodnik za 

gledališče Abeceda gledališča, namenjen mentorjem gledaliških skupin. 

 

Kotizacija: 70,00 €/ za vse 4 delavnice  
                   45,00 €/ za delavnici v novembru 2021 oz. samo v januarju 2022.  
Prijava je obvezujoča!  

Rok prijave: 

Prijave pošljite najkasneje do ponedeljka, 8. novembra 2021 na naslov JSKD OI LJUTOMER, 

Prešernova 20, 9240 Ljutomer, ali skenirano na: mira.rebernik@jskd.si.  

Število udeležencev na seminarju je omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.  



NA DELAVNICI BOMO UPOŠTEVALI VSA PRIPOROČILA NIJZ-ja! 

 

Vodja izpostave in koordinacije Pomurje: 

Mira Rebernik Žižek, l.r. 

 

 

…………………………………………………………………………..odreži…………………………………………….. 

 

 

PRIJAVNICA za gledališko šolo, Dom kulture Ljutomer 

 

  za DELAVNICI V NOVEMBRU 2021 

  za DELAVNICI V JANUARJU 2022 

Ustrezno označite v kvadratkih! 

 

Ime in priimek:____________________________________ 

 

Naslov in pošta:_____________________________________________________________ 

 

Aktiven/aktivna (obkroži):   Srednja šola            Društvo             Drugo 

 

Navedite v kateri 

ustanovi/društvu:_____________________________________________________ 

 

Plačnik:                            sam               društvo           drugo       (ustrezno obkrožite) 

 

Telefon:__________________elektronski naslov:__________________________________ 

 

Dosedanje aktivnosti na gledališkem področju:____________________________________ 

 

 

 

 

 
S podpisom se zavezujete k udeležbi in se prijavljate na lastno odgovornost. 

POŠLJITE ŠE NAROČILNICO. 

 

 

                                                                                                                Podpis in žig ustanove: 


