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ZAKLJUČEK LIKOVNEGA NATEČAJA ZA MLADE
3. 12. 2021 - 7. 2. 2022, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Spoštovane mentorice, mentorji!
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in čestitamo
vašim umetnicam in umetnikom.
Pošiljamo vam darila ob Ta veselem dnevu kulture
in zaključevanju praznovanja Jurčičevega leta.
Za vas in mlade udeležence natečaja smo pripravili
spletne vsebine, ki sicer ne nadomest o srečanja v živo.
Želimo pa, da vam prinesejo malo veselja
in pozdrave iz Jurčičevih krajev.
Vabimo vas, da se nam pridružite na www.osferdavesela.si,
zkd.pr etno domace.si in www.jskd.si.

december 2021

Upamo, da si boste vsebine ogledali skupaj z udeleženkami in udeleženci natečaja.

Jurčiču v poklon
Nastop Mladinskega pevskega zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični z zborovodkinjo Simono Zvonar po
avtorski glasbi Romana Sarjaša, besedilu Dragice Šteh in s klavirsko spremljavo Dominika Jakšiča.
Zborovodkinja Simona Zvonar s svojim otroškim in mladinskim pevskim zborom že vsa leta dosega
izjemne uspehe na območnih, reg skih in državnih srečanjih, rev ah in tekmovanjih v organizac i JSKD.
Za vas je mladinski pevski zbor z njenim izjemnim angažmajem interpretiral pesem o Josipu Jurčiču.

Deseta dežela, e-katalog
Ker ogled razstave ta trenutek ni mogoč, smo vsa likovna dela in sodelujoče, ki bi jih predstavili na dogodku
in odprtju razstave v OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, objavili v katalogu. V njem vas nagovor o
ravnateljica Angelca Mohorič, profesorica likovne umetnosti Jelka Rojec, predsednica žir e mag. Nuša
Lapajne Čurin in podžupanja ivanške občine Martina Hrovat. Povzetek vseh dejavnosti v Jurčičevem letu
pa je pripravila vodja ivanške knjižnice Ksen a Medved.

Jama, po kateri se pride na drugi svet
Risanka v izvedbi Dejana Kralja je nastala po Jurčičevi zgodbi iz knjige Spomini na deda. Zvočno
interpretac o so pripravili domači gledališčniki iz ivanških in grosupeljskih kulturnih društev. Animac a je
izvedena po dramatizac i Gorana Gluvića, igralce je za snemanje pripravila Simona Zorc Ramovš.

Dragica Šteh: Sin slovenskega naroda
Priredba gledališkega prizora je iz predstave v rež i Simone Zorc Ramovš in interpretac i Igorja Adamiča,
nastale v produkc i ZKD občine Ivančna Gorica.
Gledališka predstava je bila septembra letos premierno uprizorjena na Jurčičevi Muljavi. Uprizarja
najodločilnejše trenutke iz obdob Jurčičevega življenja. Prikazuje njegov razvoj iz tihega in prodornega
opazovalca, željnega znanja, v pisca pripovedk, zgodb in prvega romana; literata in novinarja, ki je
sooblikoval razvoj takratnih naprednih slovenskih sil vseh stanov v viz o enovitega slovenskega naroda.
Vsi sodelujoči ter njihovi mentorice in mentorji
prejmete priznanja in potrdila ter nagrade po pošti.
Za ogled razstave, ko bodo epidemiološke razmere omogočale, se lahko dogovorite na:
jelka.rojec@osferdavesela.si

Izkustveno, iz srca, z zaupanjem.
Josip Jurčič
177 let sedanjosti
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