DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
in TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

PROGRAM PRIREDITEV IN DEJAVNOSTI

25. september–8. oktober 2014
www.zvkds.si/dekd
Odprtje 25. septembra ob 18.00 v Sokolskem domu

DEDIŠČINA GRE V ŠOLO,
skupna prireditev ob začetku
Dnevov evropske kulturne dediščine 2014

25. september
ob 9.00, 11.00 in
18.00,
Sokolski dom
Program prireditve so pripravili
učenci in učitelji loških osnovnih šol
in Gimnazije Škofja Loka.
Povezovanje prireditve: Marcel
Nahtigal in Rok Pintar, Gimnazija
Škofja Loka.

Program prireditve:
OŠ Cvetka Golarja:
• nastop Mladinskega
pevskega zbora
• skupni nastop Folklorna
skupina & Otroški pevski zbor
• Tamburaška skupina Bisernica
Reteče - mladi
OŠ Škofja Loka-Mesto:
• Dramatizacija pripovedke
OKAMENELI SVATJE, iz knjige
Kamniti most, avtorja Lojzeta
Zupanca, izvaja dramski krožek
Ana Locopolitana
OŠ Ivana Groharja:
• glasbena točka Laure Bergant
s skupino, slovenska ljudska
• otroška folklorna skupina
Groharčki, izbor slovenskih
ljudskih iger in plesov

	www.skofjaloka.si,
obcina@skofjaloka.si

OŠ Jela Janežiča:
• Glasbeni nastop skupaj s Centrom
slepih in slabovidnih iz Stare Loke

Spremljevalni
program:
v vhodni dvorani
Sokolskega doma
• Razstava fotografij »Pisane hiše«
dijakov Gimnazije Škofja Loka
• Razstava grafik »Kamniti most«
učencev OŠ Škofja Loka-Mesto
• Razstava grafik »Škofja Loka«
učencev OŠ Cvetka Golarja
• Predstavitev receptov starih jedi iz
območja Škofje Loke in pokušina
OŠ Škofja Loka-Mesto in OŠ Cvetka
Golarja, od 8.00 do 12.00
• Predstavitev pletenja košar in
pletenja predpražnikov, OŠ Ivana
Groharja, od 8.00 do 12.00
• Predvajanje etnološko – dokumentarnega filma »Od zrna do platna«,
prikaza pridelave in predelave
platna

MLADI UMETNIKI

PISANE HIŠE

VEČ SVETLOBE!

OTVORITEV RAZSTAVE

fotografsko potepanje

26. september ob 19.00,
vhodna dvorana Sokolskega doma

23.-26. september

Odprtje razstave o svetilih
na Loškem

• Likovni izdelki nastali na »Mali Groharjevi
koloniji«, Škofja Loka 2014,
• Fotografije »Pisane hiše« dijakov Gimnazije
Škofja Loka
• Grafike »Kamniti most« učencev OŠ Škofja
Loka-Mesto
• Grafike »Škofja Loka« učencev OŠ Cvetka
Golarja
Sodelujejo:
Gimnazije Škofja Loka , OŠ Škofja Loka-Mesto, OŠ Cvetka Golarja, JSKD Škofja Loka,
Glasbena šola Škofja Loka
	wwww. skofjaloka.si,
agata.pavlovec@gmail.com

Gimnazija Škofja Loka je že od leta 1997 članica slovenske mreže Unescovih projektnih
šol, ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in
kulturo. Gimnazija je v okviru UNESCO-evga
projekta “Posvojeni spomeniki - dediščina
v rokah mladih«, za svoj posvojeni kulturni
spomenik izbrala staro mestno jedro Škofje
Loke.
Dijaki Gimnazije Škofja Loka bodo tokrat posvojeni spomenik spoznavali skozi fotografijo.
Nastale fotografije hiš v starem mestnem
jedru in v fotografiji zabeleženega mestnega
utripa bodo predstavili na fotografski razstavi
v Sokolskem domu.
ODPRTJE RAZSTAVE

26. september ob 19.00,
Sokolski dom
	www.gimnazija-skofjaloka.si,
ana.megusar1@guest.arnes.si

30. september ob 20.00,

Loški muzej – dvorišče in Galerija na
Loškem gradu

Vodeni ogledi razstave o svetilih
na Loškem VEČ SVETLOBE!
1.,2. in 3. oktober od 9.00 do 12.00,
Loški muzej – Galerija na Loškem gradu
z učnim listom, demonstracijo in delavnico –
za šole, po predhodni najavi.

4. oktober ob 16.00,
Loški muzej – Galerija na Loškem gradu
voden ogled razstave o svetilih na Loškem
Več svetlobe! Z demonstracijo in delavnico za
najmlajše.
	www.loski-muzej.si,
mira.kalan@loski-muzej.si

Tehnika na znamkah HIŠE PRIPOVEDUJEJO
Odprtje filatelistične razstave

ZBIRAMO ZANIMIVE ZGODBE

30. september ob 20.00,

27. september–31. december,
Vrtec Škofja Loka, OŠ Cvetka
Golarja, OŠ Ivana Groharja, OŠ
Škofja Loka-Mesto, OŠ Jela
Janežič, Srednja lesna šola in
Gimnazija Škofja Loka

Loški muzej – Okrogli stolp na Loškem
gradu
Ogled priložnostne razstave Filatelističnega
društva Lovro Košir Tehnika na znamkah in
Nikola Tesla

Razstava bo na ogled do 6. oktobra.
	www.loski-muzej.si,
mira.kalan@loski-muzej.si

OGLED KAPUCINSKE
KNJIŽNICE
27. september–4. oktober,
Knjižnica Ivana Tavčarja
Vabljeni k ogledu stalne razstave Škofje-loškega pasijona in kapucinske knjižnice z
zbirko starih knjig.
	www.knjiznica-skofjaloka.si,
marta.gartner@rkc.si

Otroci iz enot škofjeloškega vrtca, loških
osnovnih šol ter dijaki Gimnazije Škofja Loka
bodo skupaj raziskali zgodovino svojega
kraja, poiskali zanimive hiše in njihove
lastnike. Najbolj zanimive zgodbe in pripovedi
o življenju v starih hišah, tamkajšnjih prebivalcih, njihovih obrteh in poklicih ter z njimi
povezanih prigodah bodo izdali v knjižici, o
kateri upajo, da bo drugo leto zrastla v knjigo
z naslovom Hiše pripovedujejo.
	www.skofjaloka.si,
obcina@skofjaloka.si

BABICA
PRIPOVEDUJE, DEDEK
SPRAŠUJE
PROGRAM AKTIVNOSTI V OKVIRU REDNE
DEJAVNOSTI OŠ IVANA GROHARJA

29. september–6. oktober,
OŠ Ivana Groharja
Pripravili bomo prireditev za naše stare starše, mladi novinarji se bodo srečali z oglarjem,
pletarjem košev in košar ter kovačem iz Loga
in z njimi posneli intervju, kuhali bomo jedi po
starih receptih, pripravili bomo razstavo knjig
na temo kulturna dediščina in razstavo na
temo kulturna dediščina našega kraja.
	www.groharca.si
lenavastl@gmail.com

DEDIŠČINA GRE V
ŠOLO
PROGRAM AKTIVNOSTI V OKVIRU REDNE
DEJAVNOSTI OŠ Škofja Loka-Mesto

29. september–3. oktober,
OŠ Škofja Loka-Mesto
Učenci od 1. do 9. razreda bodo spoznavali
stare jedi, obrti, ljudske in otroške igre in plese ter nasploh življenje v preteklosti, zbirali
stare šolske potrebščine in stare predmete,
spoznali knjigo Kamniti most in poustvarjali
na njeno temo, obiskali kulturne ustanove ter
likovno, literarno in glasbeno ustvarjali.
	www.os-sl-mesto.si
elizabeta.proj@guest.arnes.si

RELIEFNI MOTIVI
PROČELIJ
ŠKOFJELOŠKIH STAVB
PROGRAM AKTIVNOSTI V OKVIRU REDNE
DEJAVNOSTI OŠ JELA JANEŽIČA

SPOZNAVAMO IN
KAMNITI MOST
RAZISKUJEMO
DRAMATIZACIJA OŠ Škofja Loka-Mesto
KULTURNO DEDIŠČINO 1. oktober ob 18.00,
Sokolski dom
ŠKOFJE LOKE

ODPRTJE RAZSTAVE

PROGRAM AKTIVNOSTI V OKVIRU REDNE
DEJAVNOSTI OŠ JELA JANEŽIČA

30. september ob 10.00,
OŠ Jela Janežiča

29. september–3. oktober,
OŠ Jela Janežiča

V septembru bodo učenci obeh programov
šole pri likovnem pouku ustvarjali na temo
kulturne dediščine Škofje Loke. Nastajali
bodo reliefni motivi likovno zanimivih pročelij
stavb.

Kulturno dediščino spoznavamo neposredno
na terenu z vnaprej pripravljenimi nalogami
na tabličnem računalniku. Izvedba temelji na
aktivnih sodelovalnih metodah dela učencev,
ki na učni poti v realnosti spoznavajo kulturno
dediščino.

	www.os-jela-janezica.si
os.jj-skofjaloka@guest.arnes.si

DEDIŠČINA GRE V
ŠOLO
PROGRAM AKTIVNOSTI V OKVIRU REDNE
DEJAVNOSTI OŠ CVETKA GOLARJA

27. september–4. oktober,
OŠ Cvetka Golarja
Učenci si bodo ogledali loški grad in tam imeli različne ustvarjalne delavnice, spoznavali
bodo znamenite stavbe in stare obrti v Škofji
Loki, na loškem gradu bodo iskali skriti zaklad in si ogledal cerkev na Suhi, na Mestnem
trgu v Škofji Loki bodo risali pročelja starih
mestnih hiš, slikali bodo ter ustvarjali keramične izdelke na temo kulturne dediščine.
V okviru pouka bodo pripravili projekte o znamenitostih in zgodovini Škofje Loke. Na šoli
in v šolski knjižnici pa bo postavljena razstava
na temo naravne in kulturne dediščine.
	www.oscg-info.si
maja.boznar-orel@oscg-info.si

Učenci 5., 6. in 7. razreda ob strokovnem
vodenju arhitekta oz. umetnostnega zgodovinarja spoznavajo arhitekturne značilnosti in
časovno umeščenost nastajanja stavb v mestnem jedru Škofje Loke. Dogodek je podpora
multidisciplinarnemu pristopu spoznavanja
arhitekture mesta Škofje Loke (združevanje
predmetov: zgodovina, družboslovje, likovna
umetnost, slovenščina in tehnika).
	www.os-jela-janezica.si
os.jj-skofjaloka@guest.arnes.si

Zbirka pripovedk z loškega ozemlja Kamniti
most avtorja Lojza Zupanca je postala navdih
tudi za slovenski dramski krožek na Osnovni
šoli Škofja Loka-Mesto. Izbrali smo tiste, ki
burijo domišljijo z zgodbami o razvalinah Starega gradu pod Lubnikom, Kamnitega mostu
ter Hudičeve brvi, in jih oživili na odru.
	www.os-sl-mesto.si, www.skofjaloka.si
elizabeta.proj@guest.arnes.si

POT V CRNGROB

POT TREH GRADOV

POT V PUŠTAL

PO POTI LOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE

PO POTI LOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE

PO POTI LOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE

27. september,
Crngrob

4. oktober ob 10.00,
zbor pohodnikov pred Upravno
enoto Škofja Loka

28. september ob 10.00,
zbor pohodnikov pred Upravno
enoto Škofja Loka

Na sprehod po tematski poti bo vodnik
popeljal otroke skupaj z njihovimi starši in
tudi vse druge, ki bi radi spoznali tri loške
gradove, ki so bili ključni v bogati zgodovini
Škofje Loke. Ker sta Stolp na Kranclju in Stari
grad danes le še ruševini, bo tu domišljija
igrala pomembno vlogo. V Loškem gradu pa
domuje muzej.

Na sprehod po tematski poti v Puštal boste
odšli skupaj z vodnikom, ki vam bo predstavil
zgodbe o “Puštucih” in povedal, kako so živeli
nekoč. Izvedeli boste, kako so s Puštalom povezani hudič, glavniki in žabe ter še marsikaj
zanimivega.

Pohod bo organiziran za učence in njihove
starše. V Crngrobu si bodo ogledali znano romarsko cerkev Marijinega oznanjenja, enega
največjih gotskih spomenikov v Sloveniji, in
pripravili kratek kulturni program. Nato sledi
družabno srečanje in veselo otroško rajanje.
V primeru slabega vremena bo pohod 3.
oktobra.
	www.oscg-info.si
www.skofjaloka.si

	www.skofjaloka.info,
td-skofja.loka@siol.net,
04 51 20 268

	www.skofja-loka.com,
info@skofja-loka.com
Turizem Škofja Loka, 04 517 06 00

OGLED
ROKODELSKEGA
CENTRA DUO
IN SREČANJE Z MOJSTROM ROKODELCEM

27. september–4. oktober
od 9.00 do 14.00,
Rokodelski center DUO
Učenci škofjeloških osnovnih šol si bodo
ogledali razstavo in izdelke domače in
umetnostne obrti rokodelskih mojstrov škofjeloškega območja, se srečali z enim od rokodelskih mojstrov, rezbarko modelov za mali
loški kruhek, in se prepustili volni – poskusili
česanje/mikanje volne s pomočjo gredeš ter
jo na kolovratu poskusili spresti v nit.
	www.duo-kunsthandwerk.eu
rokodelskicenter@skofja-loka.com

PRAVLJICE ZA
ODRASLE

KAKŠNO JE BILO
ŽIVLJENJE NEKOČ

3. oktober ob 19.00,
Loški grad

PROGRAM AKTIVNOSTI V OKVIRU REDNE
DEJAVNOSTI vrtca škofja loka

Pripovedništvo je bilo nekoč del življenja,
način druženja in ob večerih tudi sprostitve
po napornem delu. Vzgojiteljice Vrtca Škofja
Loka, ki so tudi izjemne pripovedovalke, bodo
tokrat predstavile Pravljice za odrasle.
Pripovedovale nam bodo zgodbe, ki so davno
tega nastale v prostoru med Selško in
Poljansko Soro. In ta večer se bodo tudi
odrasli lahko spet počutili kot otroci.
	wwww.vrtec.skofjaloka.si,
www.skofjaloka.si,
vrtec.s-loka@guest.arnes.si

27. september–4. oktober,
Vrtec Škofja Loka
Ker želimo, da bi bili tudi predšolski otroci
nekoč del kulturne dediščine, smo se v Vrtcu
Škofja Loka odločili, da bomo zgodovino
in kulturo našega mesta spoznavali preko
ljudskih iger, s prikazom starih obrti, spoznavanjem starih plesov in igranjem iger, ki
so se jih igrale naše babice in dedki; ti jim
bodo tudi pomagali pri pripravi programa,
spoznavali bomo najpomembnejše zgradbe
mesta, njihovo zgodovino in namen, domačo
kulinariko, šege in navade naših prednikov,
v goste povabili pripovedovalce starih zgodb,
ki so prehajale iz roda v rod, obiskali Loški
muzej in Nacetovo hišo. Verjetno pa se bo
našlo še kaj, česar nismo zapisali.
	wwww.vrtec.skofjaloka.si,
vrtec.s-loka@guest.arnes.si

ROKODELSTVO
VČERAJ, DANES IN
JUTRI

RAZSTAVA ROČNO
IZDELANIH IGRAČ IN
IGRIVO POPOLDNE

KOLOFON

VEČER ETNOGRAFSKEGA FILMA

OTVORITEV RAZSTAVE

8. oktober od 18.00 do 21.00,
Sokolski dom

3. oktober ob 17.00,
Rokodelski center DUO

V okviru čezmejnega projekta DUO Kunsthandwerk, katerega cilj je promocija rokodelskih
dejavnosti v čezmejnem prostoru Slovenije
in Koroške, so v njem sodelujoči projektni
partnerji posneli devet etnografskih filmov.
Filmi prikazujejo naslednje tradicionalne
rokodelske veščine in dejavnosti: pletenje
iz ličja, šibja in rogoza, oblikovanje gline in
porcelana, pridelavo in obdelavo lanu v Davči,
ročno izdelavo in vezavo knjig, izdelovanje
škafa, izdelovanje šintelnov, postavljanje plota in izdelovanje koroške butare – presneca.
Na večeru etnografskega filma bomo predstavili izbor filmov iz vseh v projektu sodelujočih regij: slovenske in avstrijske Koroške,
Obsotelja in Kozjanskega ter Škofjeloškega.
Filmi prikazujejo rokodelke in rokodelce, ki s
prenosom znanja rokodelskih veščin ohranjajo bogato kulturno izročilo naših prednikov.

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka
bomo v okviru DEKD in na svetovni dan otroka
odprli razstavo ročno izdelanih igrač različnih
mojstrov rokodelcev. Namesto klasičnega
odprtja razstave bomo pripravili razigrano
popoldne pred Rokodelskim centrom DUO
in se na trgu igrali stare ljudske igre. Igre in
zanimivo dogajanje bomo pripravili v sodelovanju s PŠ Bukovščica in tako na poseben
način obeležili dva pomembna dogodka.

Soorganizatorji:
Gimnazija Škofja Loka (Ana Prevc
Megušar), Knjižnica Ivan Groharja
(Marta Gartner ), Loški muzej (Mira
Kalan), OŠ Cvetka Golarja (Maja
Božnar Orel), OŠ Ivana Groharja
(Lena Vastl), OŠ Jela Janežiča
(Vida Kejžar), OŠ Škofja Loka-Mesto
(Elizabeta Proj), Razvojna agencija Sora - Center DUO (Katarina
Sekirnik), RAS – PE Turizem Škofja
Loka (Andreja Križnar), Turistično
društvo Škofja Loka (Marko Pleško),
Vrtec Škofja Loka (Nina Lapanja)

	www.duo-kunsthandwerk.eu,
www.ra-sora.si,
rokodelskicenter@skofja-loka.com

Koordinator: Mateja Hafner Dolenc

Fotografije: Jana Kuhar, Jana Jocif,
Matej Nastran, Marko Pleško in
organizatorji dogodkov
Oblikovanje: Standart d.o.o.
Tisk: Tiskarna GTO Košir, Žabnica

	www.duo-kunsthandwerk.eu,
www.ra-sora.si,
rokodelskicenter@skofja-loka.com

Foto: Roman Zupanc

Organizator: Občina Škofja Loka

September 2014

Foto: Jana Kuhar

