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Orffova delavnice - Ustvarjalni BOOMWHACKER  
GIB in IMPROVIZACIJA 

 

sobota  / 19. 3. 2016 

9.00 – 16.30 
Pedagoška fakulteta Ljubljana 

Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana 

načrt poti  

 

REGISTRACIJA  

8. 30  

V predverju fakultete  

 

PROGRAM  

Ker je skupina velika, ste udeleženci razporejeni v 2 skupini A in B.  

O razporeditvi v skupino boste obveščeni ob registraciji. 

 

Skupina A 
 
9.00 – 10.30   
1. delavnica/ ustvarjalni BOOMWHACKER I. 
ODMOR 
10.45 – 12.15  
2. delavnica/ Ustvarjalni BOOMWHACKER II. 
 
 
12.15 – 13.15 – ODMOR za kosilo 
 
13.15 – 14.45 
3. delavnica/ Osnovne plesne oblike 
ODMOR 
15.00 – 16.30  
4. delavnica/ Oblike razvoja plesnosti pri 
otroku in preprosti ljudski ples 

 
 

Skupina B  
 
9.00 – 10.30   
1. delavnica/ Osnovne plesne oblike  
ODMOR 
10.45 – 12.15  
2. delavnica/ Oblike razvoja plesnosti pri 
otroku in preprosti ljudski ples 
 
12.15 – 13.15 – ODMOR za kosilo 
 
13.15 – 14.45 
3. delavnica/ ustvarjalni BOOMWHACKER I. 
ODMOR 
15.00 – 16.30  
4. delavnica/ Ustvarjalni BOOMWHACKER II. 

 

 

 

OSTALA NAVODILA  

https://www.google.si/maps/place/Univerza+v+Ljubljani,+pedago%C5%A1ka+fakulteta/@46.075311,14.517407,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x30589a5adb08d28b
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Obleka  

Ker bo delavnica aktivna priporočamo udobna oblačila, ki vam bodo omogočala sproščeno gibanje in 

počutje. Predvsem za plesno delavnico priporočamo oblačila, ki omogočajo sproščeno gibanje. 

 

 

Obutev  

Ker bo delavnica potekala v dvorani s parketom je čista obutev obvezna. Lahko pa ste tudi v 

nogavicah. 

 

 

Hrana in pijača  

Za hrano in pijačo poskrbite sami. V stavbi fakultete je samopostrežna kuhinja kjer si v času kosila 

lahko privoščite topel ali hladni obrok. 

 

 

Potrdila o udeležbi in plačilo kotizacije: 

Ob registraciji prejmete tudi potrdilo o udeležbi.  

Udeleženci, ki boste kotizacijo krili sami, prejmete tudi račun, za udeležence, ki jim kotizacijo krije 

ustanova pa bomo ustanovi izdali e-račun po končanem seminarju. 

 

 

Informacije  

O31 409 894 (Tadeja); 031 740 794 (Petra) 

 

 

 

 

 

Veselimo se naše ustvarjalne glasbene sobote 

 
 

 

 


