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Poletne počitnice v Galeriji Božidar Jakac 
 

 

  
POLETJE POD LIPAMI 

Počitniške slikarske delavnice za otroke 

od srede, 26. do petka, 28. junija 2019, med 10. in 12. uro

 
Ogledali si bomo razstavo umetniške skupine IRWIN: Was ist Kunst Bosna in 

Hercegovina / Heroji 1941-1945 ter se nato seznanili z osnovnimi načeli slikanja, 

narisali bomo svoj avtoportret, izdelali okvir in svoj podpis z žigom.  

Delavnico bo vodila akademska slikarka Mateja Kavčič. 

Počitniške delavnice so namenjene otrokom od 5. do 12. leta starosti in so 

brezplačne. Prijave preko e-pošte info@galerija-bj.si ali po telefonu: 07 49 88 

140.   

 

 

USTVARJALNICA 

Celotedenska kiparska delavnica za otroke 

od ponedeljka, 1. do petka, 5. julija, med 9. in 12. uro

 

Med počitnicami otroke vabimo na že tradicionalno celotedensko kiparsko 

delavnico, ki bo potekala od 1. do 5. julija, med 9. in 12. uro. 

Delavnico bo vodil likovni pedagog Valter Rabič. 

Namenjena otrokom med 6. in 15. letom starosti. Cena delavnice je 35 evrov in za 

drugega otroka v družini 20 evrov. Prijave sprejemamo do petka, 28. junija 

na info@galerija-bj.si ali 07 49 88 140. 

 

 

 

 

DELAVNICA V ORGANIZACIJI DZMP 

Celotedenska filmska delavnica za mlade 

od ponedeljka, 8. do petka 12. julija 2019, med 10. in 15. uro

 

Delavnica je namenjena vsem mladim (med 10 in 18 let), ki želijo spoznati proces 

in orodja za snemanje filma. Izvajalci delavnice jim bodo pomagali pri organizaciji 

filmskih sekvenc, uporabi kadrov, planov in različnih kotov kamere, snemanju 

videa in zvoka ter pri montaži. 

Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo na spodnji povezavi oziroma na 

luksuz.produkcija@gmail.com, info@galerija-bj.si ali 07 49 88 140. 

 
Vljudno vabljeni! 
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