
Pred-premiera 2012

AVANTGARDA
Zaključna produkcija dijakinj in dijakov SVŠGL, 

 umetniška gimnazija Ljubljana, 
smer sodobni ples in dramsko-gledališka smer

5. april ob 19.00 Španski borci
premiera ▶ za SVŠGL in za izven

6. april ob 12.00 Španski borci
učna ura ob 12.00 ▶ zaključeno za SVŠGL 

ponovitev ob 13.00 ▶ zaključeno za SVŠGL

6. april ob 19.00 Španski borci
ponovitev ▶ za SVŠGL in za izven

18. april ob 19.00 Transgeneracije 2012
Festival sodobnih umetnosti mladih, Cankarjev dom

ponovitev ▶ za SVŠGL in za izven

Vstopnice: 6 € 
(omejeno število vstopnic v predprodaji in prodaji pri 

blagajni Španskih borcev, Zaloška 61, Ljubljana)
Rezervacije: info@emanat.si
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produkcija SVŠGL in EMANAT
koordinacija Maja Delak
v sodelovanju Španski borci, Srednja frizerska šola Ljubljana
koproducent fotografske razstave Zavod En-knap
finančna podpora Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport RS in Mestna občina Ljubljana

AVANTGARDA Pred-premiera 2012
Pred-premiera 2012, Avantgarda, je uprizoritev dveh umetniških smeri SVŠGL, sodobni ples in dramsko-
gledališka smer, ki so skupaj z učitelji in mentorji raziskovali značilnosti avantgardnih gibanj iz začetka 
prejšnjega stoletja. T. i.-izmi kot ideje v umetnosti in avantgardisti kot nosilci idej so bili osnovni navdih, 
ker vzpostavljajo posebno družbeno vlogo umetnika, umetnice, možnost umetniškega angažmaja, ki lahko 
očara, začara, prebudi več generacij. 

Projekt Pred-premiera je vsakoletna prireditev, ki nastaja od leta 2003 v okviru šolskih aktivnosti SVŠGL in 
je zaključna predstavitev maturantov in dijakinj ter dijakov ostalih letnikov umetniške gimnazije.

dijakinje in dijaki SVŠGL umetniška gimnazija, smer sodobni ples in dramsko-gledališka smer
umetniško vodstvo Mojca Dimec Bogdanovski, Sinja Ožbolt
mentorice in mentorji Maja Delak, Mojca Dimec Bogdanovski, Nina Fajdiga, Barbara Krajnc Avdić, 
Kaja Lorenci, Vita Osojnik, Sinja Ožbolt, Petra Pikalo, Dušan Teropšič, Nataša Tovirac, Barbara Žefran
kostumografija in styling Amanda Kapić, Damir Raković
glasba Vanja Novak
video Ana Čigon
oblikovanje prostora Irena Pivka
oblikovanje pričesk Srednja frizerska šola Ljubljana
fotografija Nada Žgank / Memento
oblikovanje luči Luka in Leon Curk (tehnična ekipa Španskih borcev)
izvedba in tehnična podpora na prireditvi ekipa Španskih borcev
grafično oblikovanje Tanja Radež

Nostalgija Nostalgije : RefleXeNie, fotografska razstava Nade Žgank, 5. 4. - 26. 4. 2012
Otvoritev: 5. 4. ob 20.30 – Španski borci
Predstavljen bo izbor fotografij iz lanskoletne produkcije Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana 
Pred-premiera ‘11: Nostalgija Nostalgije in večera plesnih solov maturantov v letu 2011 - Reflexenie. 


