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Ustvarjalni ponedeljki (ŠKUCova katedra) – brezplačne 

delavnice za mlade 
 

► PUSTNE MASKE 
13. februar 2006, od 16. – 19. ure 
ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana 
Skupaj si bomo ogledali razne možnosti za izdelavo izvirnih pustnih mask. Skicirali bomo 
svoje zamisli in se pogovorili, kako bi lahko izbrano idejo tudi izvedli. Na delavnici bomo 
izdelali masko ali druge dodatke - tako lahko na primer izdelamo masko z mačjim obrazom 
ali mačja ušesa za na glavo (obraz pa si za pusta še poslikamo z barvami za kožo). Po želji 
bomo izdelali tudi skico celotnega kostuma in razmislili o možnostih realizacije doma. 
POZOR: Prijave na delavnico Pustne maske sprejemamo SAMO OSEBNO na Info centru 
ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana (vsak dan med 16, in 20. uro), od 6. do 12. februarja oz. do 
zapolnitve razpoložljivih mest! 
 
► MALE POZORNOSTI (za 8. marec ali kar tako) 
27. februar 2006, od 16. – 19. ure 
ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana 
Svojo ustvarjalnost bomo usmerili v izdelavo majhnih darilc, ki bi jih podarili mami, punci ali 
prijateljici za 8. marec ali kakšno drugo priložnost. Na izbiro bo več različnih materialov in 
možnosti. Izdelali bomo odlitke iz Stewalin mase ali pa oblikovali izdelke iz Das mase, ki jih 
lahko naknadno dekoriramo z akrilnimi barvami in polakiramo. Na izbiro bo tudi nekaj Fimo 
mase za izdelavo perlic ali okraskov za nakit (izdelke bo potrebno peči doma, ker v ŠKUCu 
nimamo pečice!). Na voljo bo še nekaj dodatnih materialov za kombiniranje in 
eksperimentiranje.  
POZOR: Prijave na delavnico Male pozornosti sprejemamo SAMO OSEBNO na Info centru 
ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana (vsak dan med 16, in 20. uro), od 20. do 26. februarja oz. do 
zapolnitve razpoložljivih mest! 
 
 
Kaj ponujamo: brezplačne likovne in oblikovne delavnice za mlade med 14. in 27. letom 
Kdaj in kje potekajo: 2x mesečno ob ponedeljkih, v popoldanskem času, v Društvu ŠKUC na Starem 
trgu 21. 
Kdaj in kje dobiš informacije o urniku in vsebini delavnic: Redno spremljaj spletno stran 
www.lmit.org ali www.skuc.org oz. pokliči na 01 42 13 142. Lahko se pa tudi prijaviš na naš e-
obvestilnik – pošlji nam svoj e-mail na info.skuc@guest.arnes.si! 
Kako se prijaviš: Obiščeš Info center ŠKUC (odprt je vsak delavnik med 16. in 20. uro). Prijave 
sprejemamo do zapolnitve prostih mest (10 na delavnico). 
Delavnice vodi Katja Gorup z gosti. 
 
 
Projekt podpirajo: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Mestna občina Ljubljana. 
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