Dejan Kralj: Jama, po kateri se pride na drugi svet
Risanka v izvedbi Dejana Kralja je nastala po Jurč ič evi zgodbi iz knjige Spomini na deda. Zvoč no
interpretacijo so pripravili domač i gledališ čniki iz ivanš kih in grosupeljskih kulturnih druš tev: Miro
Podrž aj, Adam Perko, Primož Bradač , Igor Adamič , Matic Zmuc, Lovrenc Skoda. Animacija je izvedena po
dramatizaciji Gorana Gluvić a, igralce je za snemanje pripravila Simona Zorc Ramovš .

Dragica Šteh: Sin slovenskega naroda

3. december 2021
Letos zopet radož ivo dihamo na daljavo in po malem
združ ujemo ljubitelje kulture iz cele Slovenije.
Na obletnico rojstva naš ega poeta, Franceta Preš erna,
prihajamo k vam na dom. Sprejmite naš o ponudbo kot paket
napolnjen z ustvarjalnostjo, ki vas č aka na domač em pragu.
Mi smo vanj skrbno nalož ili vsebine za bož anje duš e
v teh tež kih č asih. Vsaka generacija bo naš la nekaj zase.
Hitro mineva to leto Josipa Jurč ič a. Ujemite z nami š e njegove
zadnje vzdihljaje in v spletnih »dogodkih« poč astite njegov
spomin. Naj ne bo zaznamovano samo s tež avami bivanja,
ampak tudi z zavestjo in hvalež nostjo, da imamo svojo besedo,
svoje umetnike, svojo edinstvenost in izvirnost tudi po zaslugi
»naš ega« Josipa Jurč ič a.

Pa veseli dan kulture!
Dogodke lahko spremljate od 3. decembra 2021 na:
www.ivancna-gorica.si
zkd.prijetnodomace.si
www.osferdavesela.si
www.jskd.si
Vabljeni k ogledu!

Priredba gledališ kega prizora je iz predstave v rež iji Simone Zorc Ramovš in interpretaciji Igorja Adamič a
v produkciji ZKD obč ine Ivanč na Gorica. Gledališ ka predstava je bila septembra letos premierno
uprizorjena na Jurč ič evi Muljavi. Prikazuje najodloč ilnejš e trenutke iz obdobij Jurč ič evega ž ivljenja.
Spremljamo njegov razvoj iz tihega in prodornega opazovalca vedož eljnega znanja v pisca pripovedk,
zgodb in prvega romana; literata in novinarja, ki je sooblikoval razvoj takratnih naprednih slovenskih sil
vseh stanov v vizijo enovitega slovenskega naroda.

Jurčiču v poklon, Mladinski pevski zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
Posluš ajte nastop Mladinskega pevskega zbora OS Ferda Vesela Sentvid pri Stič ni z zborovodkinjo
Simono Zvonar po avtorski glasbi Romana Sarjaš a, besedilu Dragice Steh in s klavirsko spremljavo
Dominika Jakš ič a. Zborovodkinja Simona Zvonar s svojim otroš kim in mladinskim pevskim zborom ž e
vsa leta dosega izjemne uspehe na območ nih, regijskih in drž avnih sreč anjih, revijah in tekmovanjih v
organizaciji JSKD. Za vas je mladinski pevski zbor z njenim izjemnim angaž majem interpretiral pesem o
Josipu Jurč ič u.

Deseta dežela, e-katalog
V OS Ferda Vesela Sentvid pri Stič ni je postavljena razstava 317 likovnih del mladih iz 39 š ol in enega
vrtca š irom Slovenije, ki so prispela na likovni nateč aj Deseta dež ela. Ker ogled razstave ta trenutek ni
mogoč , smo vsa likovna dela in sodelujoč e, ki bi jih predstavili na dogodku in odprtju razstave v OS Ferda
Vesela Sentvid pri Stič ni, objavili v katalogu. V njem vas nagovorijo ravnateljica Angelca Mohorič ,
profesorica likovne umetnosti Jelka Rojec, predsednica ž irije mag. Nuš a Lapajne Curin in podž upanja
ivanš ke obč ine Martina Hrovat. Povzetek vseh dejavnosti v Jurč ič evem letu pa je pripravila vodja ivanš ke
knjiž nice Ksenija Medved. Za ogled razstave v ž ivo, ko bodo epidemiološ ke razmere omogoč ale, se lahko
dogovorite na: jelka.rojec@osferdavesela.si

Josip povabi Josipa, razstava »To je krasna obitelj, ti Ipavci!«
Leto 2021 je v Sloveniji proglaš eno tudi za leto Josipa Ipavca, ki je umrl 8. februarja 1921 v Sentjurju,
njegova smrt pa je simbolič no sklenila ero druž ine Ipavec, ki je zaznamovala š tajerski glasbeni in
politič ni univerzum druge polovice 19. in prve petine 20. stoletja. Jubilejno leto so v Zgodovinskem
arhivu Celje obelež ili s postavitvijo zunanje razstave in izidom publikacije avtorja dr. Aleksandra Ziž ka
»To je krasna obitelj, ti Ipavci!« in podnaslovom Franc, Benjamim, Gustav in Josip Ipavec v arhivskem
gradivu. Razstava je v okviru sodelovanja med Območ nima izpostavama JSKD Ivanč na Gorica in Sentjur
na ogled na zunanjih panojih na ploš čadi pred Obč ino Ivanč na Gorica do 10. decembra 2021.

Organizatorji:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območ na izpostava Ivanč na Gorica,
Osnovna š ola Ferda Vesela, Sentvid pri Stič ni, Obč ina Ivanč na Gorica,
Zavod za kulturo in turizem Prijetno domač e Ivanč na Gorica,
Zveza kulturnih druš tev obč ine Ivanč na Gorica, Mestna knjiž nica Grosuplje, Enota Ivanč na Gorica,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območ na izpostava Sentjur, Zgodovinski arhiv Celje

