
                 
 

 

»Preučujte umetnost znanosti in znanost umetnosti.« 

Leonardo da Vinci 
 

Če …  
 se želiš znebiti predsodkov in strahu pred javnim nastopanjem, 

 verjameš, da lahko s pomočjo igralskega treninga izboljšaš komunikacijo z 

bližnjimi, sodelavci in prijatelji, 

 te je strah izraziti svoje mnenje, čustva in se postaviti zase, 

 zaupaš, da lahko tudi na zabaven način mnogo spoznaš o sebi, 

 želiš občutiti radost ob razvijanju svojih pristnih igralskih potencialov,  

                                                                                                      … Te 
 

Univerzitetna knjižnica Maribor  
v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica  

in MKC – Kulturnim Inkubatorjem vabi k vpisu v 

 

igralsko šolo  IZRAZI.SE – 
šolo igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije  

 
 

Namen šole: omogočiti udeležencem, da s pomočjo treninga igre (1x tedensko po 90 minut) 

raziskujejo, spoznavajo in razvijajo svoje potenciale na področju izražanja lastnih čustev, 
zavedanja omejujočih predsodkov o sebi in svetu ter v interakciji s soustvarjalci in gledalci 
ustvarjajo iskren, samosvoj, njim lasten izraz odnosa do sebe in sveta (program A). V šolo so 
vabljeni tudi tisti, ki si ne želijo igrati, ampak se želijo zgolj znebiti strahu oz. treme pred javnim 
nastopanjem (glasbeniki, učitelji, vodstveni delavci, predavatelji …), jasnim izražanjem svojih 
misli in čustev ali izboljšati komunikacijo in odnose z drugimi ljudmi (program B). 
 

Cilj šole: ustvariti pogoje, da bodo udeleženci lahko poglobljeno in sistematično spoznavali 

in razvijali svojo igralsko ustvarjalnost na način, ki terja njihovo iskrenost, pogum in predanost. 
Preko treninga igre bodo tako usklajeno razvili obe možganski polovici in s tem danes 
prepotrebno občutljivost do sebe in sveta. Omenjene vrednote so temelj tudi današnjega 
"renesančnega" človeka, ne le tistega, kot ga je sanjal in živel Leonardo da Vinci. 

 



Potencialni dolgoročni cilj projekta: Gledališče IZRAZI.SE – preprosto in navzven 

skromno (brez velikih scenografij), a navznoter bogato gledališče, ki ga odlikujeta iskreno in 
pogumno izražena misel ter pristna emocija. 
 

Izvajalec: igralec Iztok Bevk 

 
Kje in kdaj bo potekala šola? 

 Maribor:  
- Mariborska knjižnica (večnamenska dvorana Rotovž), vsak ponedeljek od 17.00 do 

18.30, 
- Univerzitetna knjižnica Maribor (Likovno razstavišče), vsak torek od 17.00 do 18.30 

(nadaljevalna skupina) 
- MKC Maribor – Kulturni Inkubator (Koroška cesta 18), vsak torek od 19.00 do 20.30 

 Slovenska Bistrica: Knjižnica Josipa Vošnjaka (mansarda), vsako soboto od 10.00 do 11.30 
 

Mesečna kotizacija: 35 evrov (cena vsebuje DDV) 

 

Starostna omejitev: od 12 do 112 let  

 

Rok vpisa: od 8. 9. 2014 do zapolnitve prostih mest (največ 15 na posamezni lokaciji)  

 

Začetek šole: ob prijavi 10 udeležencev na posamezni lokaciji (o začetku boste obveščeni) 

 
O izvajalcu šole 
Iztok Bevk je l. 1996 diplomiral iz igre na Ruski akademiji za gledališke umetnosti v Moskvi. 
Dvanajst let je bil član ansambla Drame SNG Maribor. V Mariboru je ustanovil gledališče 
Kavazu (www.kavazu.si), pred dvema letoma pa tudi neformalno študentsko gledališko 
skupino. Deluje kot trener za ustvarjanje pristnih medosebnih odnosov, vodenje in 
komunikacijo.    
 

Informacije in prijave: UKM, mag. Karmen Salmič Kovačič (koordinatorka projekta),      

                                                karmen.salmic@um.si, tel. 02 250 74 72, 031 705 471 

 
 

Druge kontaktne osebe: 

 Mariborska knjižnica: tajništvo, info@mb.sik.si, tel. 02 235 11 00  

 Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica:  
Patricija Breznikar,  patricija.breznikar@guest.arnes.si, tel. 02 805 51 03 
Natalija Stegne, natalija.stegne@guest.arnes.si, tel. 02 805 51 11 

 MKC – Kulturni Inkubator: Kristijan Robič, temperimagination@gmail.com, tel. 041 
963 956 
 
                                                                                                      Maribor, 8. september, 2014 
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