
Srednja vzgojiteljSka šola in gimnazija ljubljana 
Svšgl

v šolskem letu 2014/2015 najavlja celoletni pilotski program

PRAKTIKUM 
SODOBNE PLESNE UMETNOSTI 

SVŠGL, gledališko-plesna dvorana, Kardeljeva ploščad 28 A

Pilotski program Praktikum sodobne plesne umetnosti je program enoletnega 
aktivnega usposabljanja in izobraževanja na področju sodobnega plesa, 

ki je namenjen maturantkam in maturantom umetniške gimnazije ter vsem aktivnim 
profesionalnim in polprofesionalnim plesalcem in plesalkam, ki: 

a) se želijo pripravljati na sprejemne izpite na plesnih akademijah v tujini,
b) bi se izpopolnjevali in širili znanje na področju sodobnega plesa,

c) si želijo vzdrževati in nadgraditi »plesno kondicijo« v poklicu plesalca in koreografa, 
d) iščejo dodatno plesno izobraževanje 

kot izpopolnitev in nadgradnjo znanja sorodnih umetniških smeri.

Vse vaje in delavnice bodo odprte za zunanje udeležence, ki bi se udeležili zgolj 
posamične ure ali delavnice. Cilj programa je dvig plesnotehničnega znanja in vzpostavitev 

refleksivnega pogleda na koreografsko ustvarjanje. 

O PROGRAMU
Pilotski program Praktikum sodobne plesne umetnosti je v prvi vrsti namenjen praktičnim,

 v nadaljevanju pa tudi teoretičnim predmetom, ki jih v tovrstni obliki ne pokriva noben drug višješolski 
ali visokošolski program v Sloveniji. Praktične predmete sestavljajo: sodobna plesna tehnika, 

balet, plesna improvizacija in kompozicija, različni somatski pristopi k telesnim tehnikam, 
Feldenkrais metode, delavnice anatomije in analize telesa v gibanju. 



Pilotski program Praktikum sodobne plesne umetnosti bo v šolskem letu 2014/2015 potekal v treh sklopih: 

I. sklop: Redne plesne tehnične vaje (celo leto)
Ponedeljek, torek, sreda / 18.30. – 20.00 / Sodobna plesna tehnika in/ali Balet po vnaprej objavljenem urniku 
Četrtek / 18.30. – 20.00 / Sodobna plesna tehnika in/ali Balet / 20.00 – 21. 30 / Improvizacijska delavnica

II. sklop: Intenzivni petdnevni delavnici 
Intenzivni petdnevni delavnici bosta potekali v času jesenskih in zimskih šolskih počitnic, in sicer v terminih: 
27.–31. 10. 2014 – (10.00–15.00)  / 23.–27. 2. 2015 – (10.00–15.00) 
Delavnice so namenjene poglobljeni raziskavi giba in bodo potekale kot “ustvarjalni laboratorij” (plesno gledališče, plesna 
improvizacija in kompozicija ...). 

III. sklop: Vikend delavnice (5 na leto)
Delavnice ob koncu tedna bodo predvidoma potekale v mesecu decembru, januarju, marcu, aprilu in maju. Obravnavale bodo 
vsebine, ki obsegajo različna znanja, ki se uporabljajo pri obravnavi in kompoziciji sodobnoplesnih predstav, kot tudi znanja 
s področij drugih dejavnosti, kot na primer: anatomija in analiza telesa v gibanju, Feldenkrais tehnika, BMC-tehnika. V 
delavnice bo umeščen tudi diskurz sodobnega plesa v obliki teorije sodobnih scenskih umetnosti, plesne analize, beleženja 
sodobnih plesnih praks in metodologij, zgodovine plesa in glasbe. 

Skupno predvideno število ur in oblike: 
30 tednov x 4 dni x 2 šolski uri / 2 šolski uri za improvizacijske tehnike  SKUPAJ: 300 ur rednih vaj / 2 tedna x 5 dni x 6 
šolskih ur = 60 ur – petdnevni delavnici  / 5 vikendov x 2 dni x 6 šolskih ur = 60 ur – vikend delavnice  / SKUPAJ: 420 ur 

Program omogoča vodeno, kontinuirano, kakovostno in sistematično delo z mladimi, ki si želijo profesionalne kariere 
na področju sodobnega plesa, se želijo dodatno izobraziti in izpopolniti svoje plesnotehnično znanje ali si prizadevajo za 
vzdrževanje plesnotehnične kondicije. Predvideni pedagogi za v letu 2014/2015 so: Matej Kejžar, Urška Vohar, Matija 
Ferlin, Milan Tomašik, Boštjan Antončič, Andreja Rauch, Jurij Konjar, Vita Osojnik, Nataša Živković, Kaja Lorenci, Maja 
Delak, Magdalena Reiter, Gregor Luštek, Leja Jurišić in drugi.
Program izvaja SVŠGL s partnersko podporo zavoda Emanat in Društva za sodobni ples Slovenije.

LOKACIJA / Program bo potekal na SVŠGL v gledališko-plesni dvorani, Kardeljeva ploščad 28 A.

ZAKLJUČEK / Ob zaključku pilotskega programa Praktikum sodobne plesne umetnosti bo predstavitev v obliki krajše 
predstave ali dela v nastajanju. Ob zaključku programa udeleženci pridobijo potrdilo o opravljanjem programu z navedenim 
številom ur in predmeti. 

CENIK / Program Praktikum sodobne plesne umetnosti je samoplačniški, a je zastavljen kot preizkusni teritorij za 
oblikovanje najustreznejše oblike nadaljnjega izobraževanja. / Celoletna šolnina: 700 evrov (plačljivo v enkratnem znesku 
ali v sedmih obrokih: prvi obrok 190 evrov in šest obrokov po 85 evrov) / Kartica za 10 obiskov: 50 evrov (kartica velja za 
tekoče šolsko leto) / 5-dnevna delavnica: 65 evrov / 2-dnevna delavnica: 40 evrov / Plačilo celoletne šolnine je možno v 
več obrokih. O načinu plačevanja boste obveščeni po prijavi po elektronski pošti. 

VEČ INFORMACIJ: / MAJA DELAK (telefon: 031 311 079) / URŠKA VOHAR (telefon: 040 276 618) / 
Elektronski naslov: praktikum.svsgl@gmail.com

PRIJAVE na delavnice in program Praktikum sodobne plesne umetnosti sprejemamo na elektronski naslov: 
praktikum.svsgl@gmail.com. 

 


