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V Pionirski dom po
znanje in prfjatejjstvo
Pri njih je pestro vsak dan od jutra do večera
Te dni gostijo že 13. filmski festoval Zoom
O Mladi so že
več kot pol stoletja
v Pionirskem domu našli
prostor,
kjer lahko dajo svoji
LJUBLJANA

pred

in
ustvarjalnosti
želji po novih znanjih
prosto
četudi tam za življenjsko
pot,

domišljiji,

popotnico

ne

dobijo

veščin in znanj.
so pomembna

Prav

le novih
toliko

prijateljstva,

ki jih stkejo, in občutek, da
so našli svoje mesto
pod soncem.
»Da opravljamo
dobro
delo, nam

ne zagotavljajo

le odzivi staršev, ampak
tudi otrok, ki se tu odlično
počutijo,«

je navdušena Vik-

Potočnik, direktorica

torija

doma, centra

Pionirskega

kulturo mladih, ki se iz
leta v leto programsko
širi in
Zato morda niti
nadgrajuje.
ne preseneča,
da se povečuje vpis otrok v celoletne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

za

ta je presegel
1100
programe,
otrok. Ne nazadnje lahko
v pestri paleti
25 kulturno-umetniških dejavnosti
s
filmskega, gledališkega,
in likovnega
glasbenega
ter 13 tujimi
področja
jeziki
vsakdo najde kaj zase.
Pionirski dom je postal eden
centrov
kulturnonajvečjih
in jezikovno-umetniškega

-kulturnega

ustvarjanja

otrok, ki presega

prestolnice,

meje naše

- pod

streho jih
njihovo
in poteka že osem!
vse bolj
počasi in suvereno
tudi v mednarodni
vstopa
festiprostor.
Sploh filmski
val Zoom, ki se je začel že
nastaja

trinajstič,

Pionirskega

mladih avtorjev
prispevkov
(stari so od 8 do 14 let) bodo
zmagovalnega objavili v zbir-

ki dramskih besedil avtorjev
let, med
preteklih
predstav
festivalom, 12. aprila,
pa
bodo slavili tudi 1. slovenski
dan, sad dvoletnega

impro

mednarodnega
projekta
(Young
Mlado gledališče
theater), katerega nosilec je

Pionirski dom. Sicer pa je
projekt,
pri katerem Slovenija sodeluje s tremi državami,
namenjen

postaja

in pomembnejših

nje za gledališko

zikov, trenutno

pomlad

začinil glasbeni,
gledaliških

13, tečajnike

mednarodne
izpite,
pred
nekaj leti so
postali celo uradni izpitni
na

pripravljajo

center

za španske

[JE

prihajajočem

jezike.

T. P.

otroškem
gledališkem

festivalu bosta
kar dve novosti, 1.
dramski natečaj

in

1. slovenski impro

dan.

eden večjih
v tem

delu

kar dokazuje
ne le z
letos rekordnimi 83 filmi domačih ustvarjalcev,
ampak
tudi s 418, ki so prispeli iz
tujine, iz kar 69 držav.
Filmski festival gostijo do

popestril

dejavnost.

Pionirski dom že več kot 60
let izvaja tudi tečaje tujih je-

Pomembni

Evrope,

petka,

gle-

izobraževanju

daliških mentorjev,
učiteljev
in profesionalcev,
da bi med
mladimi spodbuditi
zanima-

saj privablja

mlade tudi iz drugih koncev
Slovenije. Zaradi festivalov

iz zakladnice
doma. A slednji
se ne zanaša (le) na že skoraj
polnoletnost,
ampak bo postregel kar z dvema novostokviru so
ma; v njegovem
zagnali prvi dramski natečaj
Dramo zganjat,
izmed 18
najstarejši

bo z

melodijo

april

pa

otroški festival

sanj, s 17 leti

bo

r

r

sta nam

tradicija in
posluh za
ustvarjalnost
mladih.
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S festivalskim
so zadovoljne

Tripkovič,

utripom

Vesna

vodja

oddelka za kulturo,
Karmen Feher Malačič
2 oddelka za tuje jezike
in kulturo, direktorica
Vika Potočnik in Bjanka
Krsmanc. pomočnica
direktorice in vodja
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Pod streho festivalske dvorane v Pionirskem domu

se

evropskega

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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zvrti okoli 260 dogodkov

na

leto.

fotografiji

meoiaspeed

net

