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Prekipevajoča energija
v Pionirskem domu
Pionirski dom

Center za kulturo mladih je pomembna vzgojno-

-

ki vsestransko spodbuja intelektualno

-izobraževalna ustanova,

raznolikih veščin ter znanj

in razvijanje

zorenje

vseh generacij.

Sredi

izbora dogodkov v Pionirskem domu nikomur ne

raznovrstnega

zmanjka novih izzivov, načrtov in idej, kako usvojiti

še več znanja,

spoznati še več ljudi in polno izkoristiti čas.
zgodbo iz življenja

Veronika Sorokin

glasbenih

Pisan mozaik dejavnosti
in zelo dinamičen
program
v Pionirskem domu vključuje kar

Učenje

petindvajset kulturno-umetniških vsebin
trinajstih tujih jezikov.
in učenje
Vsebine
dopolnjujejo

z dodatnimi

Gledališke

v Festivalni dvorani

matineje

odlična priložnost, da obiskovalci

doživijo izjemne
zgodbe, se poistovetijo
glavnimi junaki predstave in se po
predstavi pridružijo še tematskim
z
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delavnicam.

pravljicami S pravljico okrog

Letos bo poudarek

na mitologiji in
zgodbah iz bogate zgodovinske zapuščine,
prepletal pa jih bo sodobni pridih.
sveta.

Za posebno in polno doživetje bo
privlačno

tudi
si

glasbeno

na

v okviru katerih

bodo nastopajoče

različnih

skupine

mladostnikom

zvrsti prizadevale

glasbenih

s

poskrbljeno

matinejo

Festivalnicah,

na

način približati
glasbeno
Prav tako so od oktobra

najboljši

ustvarjanje.

2018 do vključno

2019 v prostorih

marca

doma

Pionirskega

vsako soboto od

Komenskega 9

na

10. do

12.

tudi tedenske delavnice,

ure

na

voljo

posvečene

različnih zvrsti umetnosti in

spoznavanju

kulture.

način

postane

domu nadgrajeni z delavnicami. Nemški
ob hkratnem
se lahko učenci učijo

glasbe in stvaritev

sveta

spoznavanju

nemških glasbenih velikanov,
jezik odkrivajo skozi bogat

svet

španski
španskega

slikarstva

različnih tehnik,
zvrsti in
znanih španskih slikarjev ipd.

Pionirskim

s

domom

Z globokim spoštovanjem
se lahko ozremo
55
let
delovanja
v
uspešnega
te pomembne
ki
vzgojno-izobraževalne institucije,
mladim poleg širjenja
znanja
pomaga
tudi pri vzpostavljanju socialnih stikov.
Pionirskem

domu

so

na

ponosni

V

mnoge

izvrstne tečajnike, ki so danes nepogrešljivi
filmskem
platnu,
na slovenskih odrih,

strokovnjake na
veljajo za cenjene
področju jezikoslovja in so hvaležni
uporabniki kulturno-umetniških vsebin.
Letos,

jubilej,

ko v zavodu obeležujejo pomembni
so del aktivnosti preselili tudi v

prenovljene

prostore

9 v Ljubljani

in

posebno

na

podelili

darilo. Garažna

Kongresnem

trgu

se

Komenskega
mestu

je

hiša

Ljubljana
na

ovila v barve

od zdaj naprej
je
ozaljšana
z raznolikimi razstavljenimi deli,
ki so nastajala v sklopu likovnih festivalov,

Pionirskega doma;

Aktivno sodelovanje
vodilo vseh delavnic v Pionirskem

Glavno
domu,

ta

55 let širjenja obzorja

V Pionirskem domu otroke vsako
leto razveselijo tudi s tradicionalnimi
potopisnimi

na

bolj razgibano, hkrati pa lažje
in zabavnejše. Vpeti
so v širši kontekst,
v Pionirskem
saj so jezikovni tečaji
jezik

dela otrok in mladih.

avtorskega

so

se

spodbujanju

predvsem

namenjenimi

tujih jezikov

polnejše,

festivali,

osmimi

radovednost.

krepijo svojo

Raznolik

slavnih umetnikov,
in predvsem
pisateljev

mojstrov,

od vizualnih,

uprizoritvenih, intermedijskih do učenja
tujih jezikov, je aktivno sodelovanje. Učenci
niso le pasivni
temveč
seznanjajo
ustvarjanja:

se

opazovalci dogajanja,

z vsestranskim
s

in z deli iz zavodovega

arhiva.

glasbenih,

pristopom

celovitim procesom
kakšno zanimivo
izvejo

Polni svežine usvajamo nova znanja
Direktorica zavoda Viktorija Potočnik
da je Pionirski dom tudi po 55
pravi,
letih delovanja še vedno mlad po srcu.
»S
do bogate zgodovine zavoda
spoštovanjem
in

s

subtilnim

uvajanjem

ter

ujemanjem
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sodobnega časa

postali prepoznavni

smo

tako doma kot v tujini.
lahko tudi v letošnjem

si, da bi

Želimo

šolskem letu skupaj

risali čez črto, igrali več kot le note
in da bi
lahko tudi v prihodnje pomagali mladim

njihove ustvarjalne poti
vzgajali ljubezen do kulture.«

pri

razvijanju

jim

Program za otroke

in

v Pionirskem

domu v letu 2018
Tedenske delavnice od oktobra
vsako soboto od
Pionirskega

•

9.

na

Gledališke

predstavi

pravljice

17.

na

S

pravljico

Babilonski stolp

uri: Show strahov, po

sledi tematska delavnica

november ob

doma

9.

v Festivalni dvorani

Festivalnice Pionirskega
25.

dalje

dom

18. uri:

matineje

oktober ob

2018

v prostorih

Komenskega

sveta, Pionirski

november ob

21.

•

doma

12. ure

Tradicionalne potopisne

okrog

•

10. do

doma

17. uri,

Komenskega

prostori

Pionirskega

9.

Q www.pionirski-dom.si
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Tudi v letošnjem šolskem letu bomo

v Pionirskem domu skupaj risali čez črto.

