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GALERIJA LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV TREBNJE

ČETRTKOVA SOZVOČJA 
(v sodelovanju z Glasbeno šolo Trebnje)

Na mesečnih četrtkovih glasbenih recitalih se nam 
bodo predstavljali izjemni učenci in profesorji Glasbene 
šole Trebnje in drugi gosti.

Aktualni program bo dostopen na spletni strani  
www.galerijatrebnje.si in v drugih javnih medijih.

SOBOTNE GALERIJSKE DELAVNICE 
(v sodelovanju z JSKD OI Trebnje)

Vsako prvo soboto v mesecu od oktobra do aprila 
ste med 10. in 11.30 vabljeni v Galerijo likovnih 
samorastnikov Trebnje, kjer bodo z vami ustvarjali 
lokalni umetniki. Delavnice so namenjene predvsem 
otrokom starim od 6 let dalje, vabljeni pa tudi mlajši 
v spremstvu staršev in vsi ostali otroci, ki jih zanima 
ustvarjanje.

Aktualno ponudbo delavnic spremljajte na spletni strani  
www.galerijatrebnje.si, Fb-strani ali drugih javnih občilih
Cena posamezne delavnice je 3€ na osebo (ustvarjalnica se izvede 
s skupino z najmanj 6 udeleženci). Število mest je omejeno, zato so 
potrebne predhodne prijave. 
Več informacij: oi.trebnje@jskd.si, t: 00386 7 34 81 250

XX. MALI LIKOVNI TABOR
V času 52. Mednarodnega tabora likovnih samorast-
nikov Trebnje bo 11. junija 2019 potekal tudi jubilejni 
20. Mali likovni tabor učencev (20. MLT) 2. in 3. triade 
osnovnih in podružničnih šol Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja. 

V letu 2019 bo šolam poslan razpis s prijavnico, ki bo objavljen tudi na 
spletni strani www.jskd.si. 
Več informacij: oi.trebnje@jskd.si, t: 00386 7 34 81 250  

17. maj do 30. september 2018 
APEL PODOBO NA OGLED … 

25. oktober 2018 do 10. februar 2019 
ZRCALJENJA (Avtoportreti in sebki) 

28. februar do 5. maj 2019 
RAZSTAVA KLASIKA NAIVNE UMETNOSTI 

16. maj do 15. september 2019 
IRENA POLANEC

8. do 15. junij 2019 
52. MEDNARODNI TABOR LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV TREBNJE

DNEVI ODPRTIH VRAT (brezplačen vstop) 
3.12, 8.2., 18.5., v času Mednarodnega tabora 
likovnih samorastnikov Trebnje

GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE, 
Goliev trg 1, 8210 Trebnje
t: 00386 7 34 82 100/106, 031 371 404, 
f: 00386 7 34 82 102/107
galerija@ciktrebnje.si, www.galerijatrebnje.si

ZIMSKI ODPIRALNI ČAS (od 1. 10. do 30. 4.): od torka do 
petka od 10. do 18. ure, sobota od 14. do 18. ure.

POLETNI ODPIRALNI ČAS (od 1. 5. do 30. 9.): od torka do 
petka od 10. do 19. ure, sobota od 14. do 19. ure.

Galerija je za obiskovalce zaprta vsako nedeljo in ponedeljek 
ter 1. 1., 1. 5., 1. 11. in 25. 12.

Obiski v delovnem času galerije so za organizirane skupine 
otrok do 15 let brezplačni. V želji, da vam zagotovimo 
kakovostno vodstvo po razstavah galerije, vas naprošamo,  
da vsak obisk najavite vsaj 5 delovnih dni prej.

RAZSTAVNI PROGRAM GALERIJE
Center za 

izobraževanje in  
kulturo Trebnje  



TEMATSKA VODSTVA
Vodstva izvajamo kot dialog med obiskovalci in 
kustosom in jih popestrimo z učnimi pripomočki. 
Vodstva so namenjena učencem vseh razredov 
osnovnih šol in srednješolcem.

- SPOZNAJMO GALERIJO

- VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL

- LIKOVNO DELO SKOZI ZGODBO

- ZAČASNA RAZSTAVA

Izvajalka: Andrejka Vabič Nose
Čas izvajanja: odpiralni čas galerije
Trajanje: 30 do 45 minut | brezplačno

USTVARJALNICA ZA NAJMLAJŠE
V prvem delu si otroci ogledajo izbrana dela stalne 
ali začasne razstave, v drugem delu – praktičnem 
delu pa izbrano temo poustvarijo. 

Delavnica je namenjena predšolskim otrokom, 
od 4 do 6 leta starosti. S programom otrokom 
omogočamo poglabljanje v umetniška dela ter 
razvijamo samostojnost, neposrednost in izvirnost. 

Izvajalka: Andrejka Vabič Nose
Tehnika dela: suhe barvice
Čas izvajanja: odpiralni čas galerije
Trajanje: 30 do 60 minut | brezplačno

USTVARJALNICE ZA OSNOVNOŠOLCE
• KRAJINA/PORTRET
V uvodnem delu se učenci seznanijo z galerijo in 
upodobitvami krajine v zbirki. V drugem – praktičnem 
delu učenci upodabljajo krajinski prizor na papir ali v 
glini. Učenci razvijajo ustvarjalne risarske, slikarske 
ali kiparske veščine, občutek za likovni motiv in 
njegovo vključevanje v format, razvijajo občutek za 
odnose med barvami in občutek za gradnjo prostora. 

Izvajalka: Andrejka Vabič Nose
Tehnika dela po predhodnem dogovoru: barvice, tempere, glina …
Čas izvajanja: odpiralni čas galerije
Trajanje: 90 minut | brezplačno
Delavnica je primerna za vse učence.

20. do 23. november 2018: Krajina / Portret

15. do 18. januar 2019: Krajina / Portret

5., 6. in 7. februar 2019: Moja majica je pa kul

26. in 27. marec 2019: Ulivanje

Prijave sprejemamo do 30. septembra 2018,  
oz. do zapolnitve mest, na tel. št. 07/34 82 106 ali 
031/371 404 ali na e-naslov: galerija@ciktrebnje.si.

       URNIK 
USTVARJALNIC  
    IN DELAVNIC

USTVARJALNE POČITNICE
V času zimskih in spomladanskih šolskih počitnic 
bodo v galeriji potekale ustvarjalne delavnice za 
otroke vseh starosti. Aktualni program bo dostopen 
na spletni strani www.galerijatrebnje.si in v drugih 
javnih medijih.

• MOJA MAJICA JE PA KUL
Barv, vzorcev in podob ne najdemo samo na 
platnu, ampak tudi na drugih površinah, zato bodo 
udeleženci navdih za oblikovanje slike na majici 
iskali na likovnih delih iz naše zbirke. Razvijali bodo 
lastno ustvarjalnost, inovativnost in domišljijo, hkrati 
pa se bodo posvečali spoznavanju ravnovesij na 
ploskvi, odnosov med različnimi elementi in negovali 
individualen likovni izraz.

Izvajalec: Nina Kolar
Čas izvajanja: 5., 6. in 7. februar 2019
Trajanje: 90 - 120 minut | 5 €

Delavnica je primerna za učence druge in tretje triade osnovnih šol.

• ULIVANJE
Udeleženci bodo na stalni postavitvi spoznali 
različne kiparske tehnike. V praktičnem delu bodo 
oblikovali osnutek kipa, izdelali kalup in na koncu 
naredili odlitek. Udeleženci bodo ob obisku razvijali 
ploskovno in prostorsko predstavo, občutek za 
razporejanje oblik in razmerij v prostoru.

Izvajalec: Eva Cajnko
Čas izvajanja: 26. in 27. marec 2019
Trajanje: 90 - 120 minut | 5 €
Delavnica je primerna za učence druge in tretje triade.

... potekajo po 

predhodni najavi, 

od oktobra  

do maja.


