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Etnolog 22 (2012)

PRIREDITVE V SEM V LETU 2011

Slovenski etnografski muzej je v letu 2011 obiskalo 36.141 obiskovalcev. Na 
obisk vplivajo poleg razstav tudi dogodki in prireditve skozi vse leto. V tem letu smo 
zabele`ili 254 manj{ih dogodkov ali ve~jih prireditev in 430 programov vodstev po 
razstavah z dejavnostmi za organizirane skupine (41 za pred{olske otroke, 192 za 
osnovno{olce, 99 za srednje{olce, 21 za {tudente, 67 za odrasle in 10 za tujce).

Dogodki ob razstavah
Ob stalnih razstavah Med naravo in kulturo in Jaz, mi in drugi: 
podobe mojega sveta

Vodstva po razstavah

• Ralf ̂ eplak Mencin: Med naravo in kulturo: Odsev daljnih svetov; 30. januar

• Mag. Andrej Dular: Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta; 27. marec

• Mag. Janja @agar: Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta; 18. maj

• Mag. Janja @agar: Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta; 29. maj

• Mag. Inja Smerdel: Vodstvo po stalnih razstavah SEM; 30. oktober

• 34 javnih vodstev kustosov, prostovoljnih mediatorjev v kulturi in 
{tudentov – vodi~ev; vsako sredo in ~etrtek od septembra do decembra

• Arhitekt Samo Groleger, javno vodstvo po razstavni hi{i SEM ob Tednu 
arhitekture in projektu Odprte hi{e Slovenije

Moje `ivljenje, moj svet: osebne razstave obiskovalcev

• Brigita Rupnik: Moje `ivljenje

• Vilma Kav{~ek: Jaz, mi in na{a dru`enja

Galerija pripovedovalcev

Snemanja osebnih pripovedi na razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega 
sveta (izvajata Brigita Rupnik in Janez Dolar, prostovoljna mediatorja v kulturi)
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Prostovoljna mediatorja v kulturi Janez Doler in Brigita Rupnik ob stalni razstavi Jaz, mi in drugi snemata 
osebne pripovedi obiskovalcev. (Dokumentacija SEM)

Podobe mojega sveta, {tudijska skupina v tretjem `ivljenjskem obdobju 
(mentorici Sonja Kogej Rus in mag. Janja @agar)

• Sonja Kogej Rus: Igre in igra~e; 5. januar

• Sonja Kogej Rus: O primarni dru`ini; 19. januar

• Sonja Kogej Rus: O domu in bivalnih razmerah; 2. februar

• Sonja Kogej Rus in Marina Leki~: Stavbarstvo na Slovenskem in ogled 
razstave Spomin ljubezen opomin; 9. februar

• Sonja Kogej Rus: Lokalna skupnost na primeru pustnih {eg; 9. marec

• Pripovedovalski festival: Pravljice danes 2011; 23. marec

• Sonja Kogej Rus: Ljudska umetnost v domu in lokalnem okolju; 6. april

• Dr. Nena @idov: Ljubljanski `ivilski trg; 20. april

• Sonja Kogej Rus: Odhajanja v svet: romanja pri razli~nih kulturah; 4. maj

• Sonja Kogej Rus: Orinoco, Indijanci amazonskega de`evnega gozda, ogled 
razstave; 18. maj

• Mag. Janja @agar: Predstavitev programa skupine Podobe mojega sveta; 
12. oktober

• Nadja Valentin~i~ Furlan, Brigita Rupnik, Vilma Kav{~ek: Dopolnilne 
vsebine stalne razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta, ki jih oblikujejo 
obiskovalci (pripovedovanje, osebne razstave, zapisovanje); 19. oktober
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• Mag. Janja @agar: Posameznik med naravo in kulturo; 16. november 

• Mag. Janja @agar: Voden pogovor na temo Vloga posameznika v `ivljenju 
– biti `enska; 30. november 

• Mag. Janja @agar: Telo – osebni videz; 7. december

• Mag. Janja @agar: Voden pogovor na temo Vloga posameznika v `ivljenju 
– telo in osebni videz; 21. december

Gledali{~e SEM: Podobe mojega sveta (v sodelovanju z Gledali{~em 
Komunikativa); 1. in 10. januar

Ob razstavi Spomin ljubezen opomin, fotografska razstava 
Marine Leki~

Vodstva po razstavi

• Dr. Gorazd Makarovi~ In Marina Leki~: Kozolec in sprehod po razstavi 
Spomin Ljubezen Opomin; 8. februar (slovenski kulturni praznik)

• Marina Leki~: Spomin Ljubezen Opomin; 27. februar

Slovenski kulturni prostor in fotografija, omizje; 1. marec

Sodelovali so: Stane Bernik, umetnostni zgodovinar in likovni kritik, 
Barbara ^eferin, fotografinja in lastnica galerije Fotografija, dr. Damir Globo~nik, 
umetnostni zgodovinar in muzejski svetovalec, dr. Milan Pajk, fotograf in profesor 
na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Tanja Verlak, fotografinja

Ob razstavi Orinoco, Indijanci amazonskega de`evnega gozda

Tiskovna konferenca in ogled razstave; 19. april

Diplomatski sprejem in ogled razstave Orinoco ob Nacionalnem dnevu 
Bolivarske republike Venezuele; 5. julij

Arte Amazonia v SEM; 25. september

• Kozmi~na anakonda, umetni{ka instalacija 

• Tropski sejem

• Ustvarjalna delavnica za otroke: Muzakonda 

• Vodstva po razstavi Orinoco

• Projekcija filmov

Zgodbe lesa, interpretacije razstave Orinoco; 3.–7. oktober

• Celotedenska interdisciplinarna delavnica 

• Razstava {tudentov Visoke {ole za dizajn v organizaciji SEM in ob sodelovanju 
razli~nih institucij in strokovnjakov
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Mednarodni znanstveni simpozij Staroselske kulture kot opomin sodobni 
dru`bi pri varstvu okolja in za{~iti dedi{~ine; 26. oktober

• Dr. Inge Schjellerup, Danska. Miti amazonskih Indijancev

• Dr. Christian F. Feest, Avstrija. Kako je rde~i ~lovek postal zelen. 
"Indijanci", ameri{ki staroselci in narava

• Dr. Ivan [prajc, Slovenija: (Ne)ravnovesje med naravo in kulturo: primer 
Majev 

• Dr. Niko Torelli, Slovenija: Tropski gozd – prizori{~e zlo~ina? Ali je 
mogo~e `iveti v gozdu in `iveti od njega, ne da bi ga uni~ili?

• Iztok Geister, Slovenija: Kaj nam govori sporo~ilo Mednarodnega leta gozdov?

• Mag. Jasna Kralj Pavlovec in dr. Jasna Hrovatin, Slovenija: Interpretacije 
razstave ORINOCO: Zgodbe lesa, predstavitev {tudentskega projekta 
Visoke {ole z dizajn

Vodstva po razstavi Orinoco

• Andres Ortega, Venezuela: vodstvo za sodelavce SEM in vodnice po 
razstavah SEM; 19. april

• Dr. Inge Schjellerup, Danska: ob znanstvenem simpoziju Staroselske kulture 
kot opomin sodobni dru`bi pri varstvu okolja in za{~iti dedi{~ine, 26. oktober

• Dr. Mojca Ter~elj, Fakulteta za humanisti~ne {tudije, Koper; 31. maj 

• Dr. Marko Frelih: 18. maj (mednarodni muzejski dan), 18. junij (Poletna 
muzejska no~), 15. november

• Sonja Kogej Rus: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 18. (Poletna muzejska no~), 22. in 
23. junij

• 53 javnih vodstev kustosov, kulturnih mediatorjev in {tudentov – vodi~ev; 
vsako sredo in ~etrtek od julija do decembra

Ustvarjalne delavnice

(glej rubriko Delavnice in prireditve za otroke)

Ob razstavi Restavratorski plakat

Tiskovna konferenca; 16. maj

11. strokovno sre~anje restavratorjev – konservatorjev; 17. maj

• Predstavitve plakatov

• Predavanje:

Miladi Makuc Semion, Akademija za likovno umetnost in Martina Vuga, 
Narodna galerija: Tehnolo{ki vidiki ustvarjanja kiparja Alojza Gangla in 
konserviranje-restavriranje njegovih del
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Predstavitev plakatov na 11. strokovnem sre~anju restavratorjev in konservatorjev. 
(Dokumentacija SEM)

Ob razstavi Stoletje italijanskega espressa, Zbirka Enrico 
Maltoni 1901–2011 & Trst – mesto kave

Tiskovna konferenca; 1. junij

Odprtje razstave in praznovanje italijanskega nacionalnega praznika; 2. junij

Ob razstavi Show me your dream, Visoka {ola za dizajn

Okrogla miza “INVISIBLES” ob projektu A.L.I.C.E.; 18. november 

Dnevi odprtih vrat
Slovenski kulturni praznik v SEM; 8. februar

• Ogledi razstav

• Kozolec; prireditev ob gostujo~i razstavi Spomin ljubezen opomin

• Ustvarjalna delavnica za otroke: Pti~i – znanilci miru in ljubezni 

• Demonstracije tkanja v Tkalskem ateljeju SEM

• Modeliranje v Lon~arskem ateljeju SEM

Teden {tudentske kulture; prost vstop za {tudente; 7.–13. marec
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Teden dru`ine; prost vstop za dru`ine; 17.–22. maj

Mednarodni muzejski dan; 18. maj

• Ogledi razstav in vodstva po razstavah

• Cincarji – prikrito ljudstvo Evrope: okrogla miza, fotografska razstava, 
nastop folklorne skupine, projekcija dokumentarnega filma Cincarji

Poletna muzejska no~; 19. junij

• Ogledi razstav in vodstva po razstavah Med naravo in kulturo, Jaz, mi in 
drugi in Orinoco

• Z Indijan~kom Yoma po reki Orinoco; dejavnosti za dru`ine

Otroci v Poletni muzejski no~i potujejo po reki Orinoco. (Dokumentacija SEM)

Dnevi evropske kulturne dedi{~ine 2011 (DEKD); 24. september 
–1. oktober

• Prostovoljni mediatorji v kulturi SEM vabijo v SEM (vodstva po razstavah, 
predstavitev Galerije pripovedovalcev in snemanje `ivljenjskih zgodb)

Arte Amazonia v SEM; 25. september

• Kozmi~na anakonda

• Muzakonda

• Arte Amazonia
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Teden otroka: Z igro do dedi{~ine; prost vstop za otroke in dru`ine; 
6.–9. oktober

190. obletnica ustanovitve Kranjskega stanovskega muzeja; 
15. oktober

• Ogledi razstav in vodstva po razstavah

• Nagradna igra Rojstni dan za otroke in mladino

• Zaklju~no praznovanje s programom (Jure Godler in Ljuben Dimkaroski) 
v atriju Narodnega muzeja Slovenije na Pre{ernovi ulici 

Ta veseli dan kulture 2011; 3. december 

• Ogledi razstav in vodstva po razstavah

• Ustvarjalna delavnice za otroke: Pti~je hi{ice 

• Ustvarjalna pravlji~na urica: Glin~ki

SEMenj, prestavitve rokodelcev in tr`nica. (Dokumentacija SEM)

Zadnja nedelja v mesecu; prost vstop (januar – december)

SEMenj, predstavitev rokodelskih mojstrov in rokodelska tr`nica; zadnje 
nedelje v mesecih od januarja do maja

Predavanja in andrago{ki programi za odrasle
Predavanja kustosov SEM

• Ralf ^eplak Mencin: Tajvan; 16. februar
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• Dr. Nena @idov: Cerkljanski laufarji: predavanje za slu{atelje Centra za 
sloven{~ino kot drugi/tuji jezik Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta; 
4. marec

• Dr. Bojana Rogelj [kafar: Upodobljene sledi narodne identitete; 31. marec

• Dr. Nena @idov in Irena Gori{ek, dr. med.: Homeopatija; 12. april

• Mag. Inja Smerdel: [epet volov iz likovnih upodobitev …;19. oktober

• Dr. Marko Frelih: Slon v omari, nosorog v predalu, `irafa pod mizo: 
muzejski utrinki o afri{ki umetnosti (za {tudente FDV); 15. november

Predavanja zunanjih predavateljev

• Dr. Lokesh Kumar Raturi, Indija: Ajurveda in na{e notranje ravnovesje; 
4. februar

• Galis – ra~unalni{ki in dokumentacijski program; 17. februar

• Ryushin Paul Haller Roshi: Zen v vsakdanjem `ivljenju; 11. maj

• Miladi Makuc Semion in Martina Vuga: Tehnolo{ki vidiki kiparskega 
ustvarjanja in konserviranje – restavriranje opusa Alojza Gangla, ob 11. 
sre~anju restavratorjev in konservatorjev; 17. maj

• Cincarji – prikrito ljudstvo Evrope, okrogla miza: 18. maj

• Maja Kutin in Irit Ravid: Izaraelski kibuc – tranzicija od kolektivne utopije 
k privatizirani skupnosti; 19. maj

• Tradicionalna kitajska medicina in Taijiquan, kitajska ve{~ina gibanja, 
predavanji Slovensko-kitajskega dru{tva; 22. oktober

• Bruno Suzzarelli, direktor MUCEM-a, Marseille: Muzej civilizacij Evrope 
in Sredozemlja; 27. oktober

Predavanja, ekskurzije in ogledi muzejev za slu{atelje 
izobra`evanja v tretjem `ivljenjskem obdobju – etnologija 
(mentorica Sonja Kogej Rus)

• Mag. Polona Sketelj: Obredja v dru`ini; 7. Januar

• Hi{a eksperimentov; 12 januar

• Sonja Kogej Rus: Igre in igra~e na Slovenskem; 21. januar

• Mag. Inja Smerdel: Kaj nam lahko povedo voli na upodobitvah: o metafori~nih 
pomenih in vsakdanjih delovnih procesih; 4. februar

• Narodna galerija, ogled razstave Franc Kav~i~ / Caucig; 11. februar

• Dr. Katarina Keber: Ljubljana v ~asu kolere; 18. februar

• Dr. Stanislav Ju`ni~: Baltazar Hacquet: etnolog, krasoslovec, planinec, 
mineralog; 4. marec
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• Magda Per{i~: Piv{ke lipe in druga va{ka drevesa; 18. marec

• Dr. Stanislav Ju`ni~: Jo`e Gregori~ in njegovo etnografsko delo; 1. april

• Emona: arheolo{ki ostanki in situ; 8. april

• Dr. Nena @idov: Ljubljanski `ivilski trg; 15. april

• Klemen Ko{ir: Trnovo; 22. april

• Anu{a Pisanec: Enoletno delo antropologinje v Keniji; 6. maj

• Ekskurzija Trako{~an, Krapina, Podsreda; 13. maj

• Dr. Janez Bogataj: Zakaj potrebujemo dedi{~ino?; 20. maj

• Ekskurzija na Avstrijsko Koro{ko: Goldeck, Belo jezero, Ziljska dolina; 28. maj

• Ekskurzija v Poso~je; 2 september

• Predstavitveno predavanje in ogled Narodnega muzeja Slovenije; 7. oktober

• Klemen Ko{ir: [i{ka; 14. oktober

• Jelka P{ajd: ^ist mora{ s tega sveta: spodnje perilo in lepotni ideal v 
Pomurju; 21. oktober

• [pela Vidmar: Moje podobe o Afriki; 4. november

• Sonja Kogej Rus, Ur{ka Purg: Orinoco, Indijanci amazonskega de`evnega 
gozda; 11. november

• Dr. Boris Kuhar: Etnologovo delo in dokumentarno gradivo; 18. november

• Dr. Marija Stanonik: Zgodovina slovenske slovstvene folklore; 2. december

• Sonja Kogej Rus: Ogled stalne razstave Jaz, mi in drugi 

• Toma` ^e~, Stanka Golob, Primo` Debenjak: Slava vojvodine Kranjske 
in prevod najpomembnej{ega znanstvenega in umetni{kega dela na{e 
preteklosti; 16. december

Prireditve/Festivali
14. Pripovedovalski festival Pravljice danes; 23.–24. marec

(glej rubriko Delavnice in prireditve za otroke)

3. Festival romske kulture Romano ̂ hon v SEM; 24. marec–17. april 

Glasba, ples in poezija 

• Ira Roma, koncert; 24. marec

• [ukar, koncert; 25. marec

• Jo`e Livijen: Lunin prstan, ve~er romske poezije; 29. marec

• Roma Orient, plesni nastop Mojce Rakipov Nursel; 31. marec
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• Lojze Podobnik: Romov krik/Romano ^ingadibe, ve~er romske poezije; 
6. april

• Ice Ethno Band, koncert; 12. april

• Alimanovski Duet, koncert; 14. april

Filmi

• - Maqama Euromediterranea – glasbeni medkulturni dialog; 30. marec

• - Jurij Pervanje: Romanistan; 8. april

• - Jasmine Dellal: Vijugasta cesta: zgodbe o ciganski karavani; 15. april

Predavanja

• Mojca Rakipov Nursel: Romsko plesno izro~ilo – iz Indije v Evropo, 
predstavitev e-knjige; 5. april 

• Mag. Rinaldo Diricchardi-Muzga: Slovenski Sinti – prezrta in pozabljena 
indijska etni~na skupnost v RS; 7. april

• Ralf ̂ eplak Mencin: Romske poti – romska kultura na zemljevidu Evrope; 
13. april

Program za otroke

• Delavnica romskih plesov za otroke pod vodstvom Mojce Rakipov Nursel; 
26. marec

• @ivalski vrt za pli{aste igra~ke, ustvarjanje domi{ljijskega zato~i{~a; 2. april

• Mala Langa, koncert; 2. april

• Glasbena delavnica pod vodstvom Minke \onli} (SEZAM); 12. april

• Ustvarjalno-glasbena delavnica za star{e in otroke: Varuhi tradicije z 
glasbeno skupino Etno Malesh; 16. april

Festival Svetlobna gverila; 27.–28. maj

Delavnice Svetlobne cvetlice

Mednarodni festival Mladi levi; 19. avgust

Gostovanje na plo{~adi SEM: delavnice, koncerti in projekt Domine

Filmi
Dnevi etnografskega filma (DEF); 7.–11. marec

Vizualna etnografija; 7. marec

• Nadja Valentin~i~ Furlan: Galerija pripovedovalcev 

• Jelka P{ajd: [intli na Pohorju 

• Primo` ^asl: Vizualna podpora gledali{ke predstave 
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• Vladimir Bocev: Identity keepers (^uvaji identitete)

• Sonja Prosenc: Doma dale~ od doma

• Andrej Dular: Oglarjenje 

• Franz Haller: The custom of plough dragging ([ega vla~enja pluga)

• Michael Herzfeld: Roman restaurant rhythms (Ritmi rimske restavracije)

Okrogla miza: Vizualna dokumentacija `ive kulturne dedi{~ine. S podporo 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO; 9. marec

Drugo

• [amanka Branka, dr. Branislava Su{nik, antropologinja; tiskovna 
konferenca in predpremiera dokumentarnega filma, re`ija Matja` @bontar, 
produkcija: Fatamorgana v koprodukciji z RTV Slovenija, 2010; 22. marec

• Cincarji – prikrito ljudstvo Evrope, Projekcija filma ob prireditvi Cincarji, 
scenarij Jadran Sterle, produkcija RTV Slovenija, 2011; 18. maj

• Etnolog Boris Kuhar in filmski dokumenti ~asa, Etnolo{ki ve~er: pogovor 
in projekcija filmov SEM v sodelovanju s SED; 15. junij 

• Aleksandrinke, muzejsko filmski ve~er: vodstvo kustosinje mag. Da{e 
Koprivec po razstavi Jaz, mi in drugi (razdelek Moja ali tuja druga~nost 
– {irni svet), projekcija filma Aleksandrinke re`iserja Metoda Pevca in 
pogovor z obema; 9. november 

• Nadja Valentin~i~ Furlan in Marko Frelih: Im Deutschen Sudan – In 
German Sudan, projekcija posnetkov Hansa Schomburgka, nastali v 
severnem Togu leta 1913/14, filmsko ekspedicijo je finan~no podprl 
Anton Codelli iz Ljubljane; 2. december

Glasba
• Glasbeni program ob odprtju razstave Spomin ljubezen opomin: Pihalni 

kvintet Slowind in Katarina Tomac, violon~elo; 4. februar 

• Ira Roma, duet, ob odprtju razstave Zamah metuljevih kril in Ciganski 
gola`; 24. marec

• Zvo~no tkanje in zdravilni tok pesmi in glasbil ljudstev sveta, predavanje, 
koncert in predstavitev novih zgo{~enk ansambla Vedun; 11. april

• Diego Barios Ross: Tonada del Cabestrero, Alma Lanera, in Toma` 
Mahrer, Matev` Carnelutti (kitara); Lusmira Serpa: Canto Pemon, Tonada 
del Becerro, Calypso, ob odprtju razstave Orinoco, Indijanci amazonskega 
de`evnega gozda; 20. april 2011

• Kulturni center Dolovo: Vla{ki plesi in plesi ju`nega Banata, ob prireditvi 
Cincarji, prikrito ljudstvo Evrope; 18. maj
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• Ansambel Vedun, nastop za pred{olske otroke ob zaklju~ku {olskega leta; 
26. maj

• Zbor Il Laboratorio Corale di Milano, ob odprtju razstave Stoletje italijanskega 
espressa, Zbirka Enrico – Maltoni 1901–2011 & Trst – mesto kave; 2. junij

• ^astiti Ge{e Losang [erab: prikaz tibetanske svete glasbe in plesa; 28. junij

• Samo Kozlev~ar, ob odprtju gostujo~e razstave Show me your dream; 17. 
november

• Koncert indijske klasi~ne glasbe, glasbeniki: Ivan Jadre{i~ (sitar), Carlos 
Yoder (tabla), dr. Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona (violina), Vasja 
[tukelj (tabla); 24. november

• Skupina Afrostajl; ob odprtju razstave Urejeni po afri{ko: frizerske in 
brivske table Afrike; 8. december

Delavnice za mladino in odrasle
• Projekt Brlog / Den 

Mednarodne delavnice SEM, Visoke {ole za dizajn Ljubljana in Architectune, 
Nizozemska

Oblikovanje prostora v prostoru z zaklju~no razstavo modelov in instalacij z 
naslovom ^ut kartona; 21.–25. februar

    
Po celotedenskem ustvarjanju so {tudenti Visoke {ole za dizajn predstavili modele in instalacije prostora v 

prostoru (Korenine in Strani{~e). (Dokumentacija SEM)

• Svetlobne cvetlice ob Festivalu Svetlobne gverile; delavnico je vodila 
Sophie Guyot; 27.–28. maj

• Delavnica kva~kanja ob gostujo~em projektu Cvetnoetno/Kolekcija etno 
pohi{tva; vodila jo je Almira Sadar; 4. junij

• Delavnica izdelave stolov ob gostujo~em projektu Cvetnoetno/Kolekcija 
etno pohi{tva; vodila jo je [pela Leskovic; 11. junij

• ^opi~ in modelirka, po~itni{ka ustvarjanja za odrasle v Lon~arskem 
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Ateljeju SEM: Astrolo{ka motivika v glini; 11.–15. julij; Ljubljana v risbi 
in reliefu; 8.–12. avgust

• ^ADO – obred tradicionalne japonske priprave in pitja ~aja pod 
vodstvom Paule Braga [imenc; januar–junij 2011: ob ponedeljkih 2x 
mese~no (skupaj 12 sre~anj), oktober–december 2011: ob ponedeljkih 
2x mese~no (skupaj 6 sre~anj)

Ustvarjalne delavnice in prireditve za otroke
Etnopotep 

• Moj klobuk ima tri luknje; 18. januar

• Med kozolci; 5. februar

• Pti~i – znanilci miru in ljubezni; 8. februar (slovenski kulturni praznik)

• Poslikava belokranjskih pisanic z Nevenko Gru{ovnik Brajdi~; 2. in 16. april

• Med rastlinami etnobotani~nega vrta; 7. maj

• Kva~kanje z Almiro Sadar (ob Cvetnoetno/Kolekcija etno pohi{tva); 4. junij

• Izdelava stolov s [pelo Leskovic (ob Cvetnoetno/Kolekcija etno pohi{tva); 
11. junij

• Izdelovanje adventnih ven~kov; 26. november

• Pti~je hi{ice; 3. december 

• Poslikavanje panjskih kon~nic; 12. januar, 6. april, 14. oktober, 10. in 15. 
november

• Tkanje s tkalsko de{~ico; 5., 7. in 20. april, 4. , 19. in 26. maj, 22. junij, 
26., 27. in 28. oktober

• Pastir in ovce; 18. april

Potujemo na vse strani sveta

• Na Japonsko; 15. januar

• V Afriko; 19. februar

• V Avstralijo; 19. marec

• Med Indijance tropskega de`evnega gozda; 21. maj

• Ulovimo sanje; 21. januar, 2. februar, 2. marec, 3. marec, 17. maj

Orinoco, Indijanci amazonskega de`evnega gozda

• Z Indijan~kom Yoma po reki Orinoco: 18. junij (ob Poletni muzejski 
no~i); 23. julij; 27. avgust
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• Izdelovanje lokov in pu{~ic; 12. maj, 10. in 14. junij, 2. julij, 13. avgust, 
28. september, 5. november

• @ivali tropskega de`evnega gozda (v Lon~arskem ateljeju SEM);18. junij, 
9. julij, 6. avgust

• Zvoki amazonskega de`evnega gozda: tukani; 30. julij, 17. september

• Zvoki amazonskega de`evnega gozda: de`evniki; 3. september, 22. 
oktober, 30. november

• Pravljice, ples in glasbila amazonskega de`evnega gozda; 15. avgust, 22. avgust

• Izdelovanje perjanic; 16. julij, 20. avgust

• Muzakonda; 25 september

• Zaklad v amazonskem de`evnem gozdu; 19. oktober

Ustvarjalna delavnica za otroke – izdelovanje perjanic. (Dokumentacija SEM)

Gnetemo in oblikujemo glino (v Lon~arskem ateljeju SEM pod 
vodstvom Eve Lenassi Peterson)

• Zimske lu~ke za sve~ko; 8. januar

• Izdelajmo masko; 12. februar

• ^arobna hi{ica Janka in Metke; 12. marec

• Glinena ko{arica za pirhe; 9. april

• Glinene cvetlice; 14. maj
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• Oblikovanje gline na lon~arskem vretenu; 11. junij

• Nenavadne oznake za rastline v Etnobotani~nem vrtu SEM; 10. september 
in 15. oktober

• Ro~no oblikovanje posodic; 27. in 28. oktober 

• Oblikovanje gline na lon~arskem vretenu; 12. november

• Glin~ki, pravlji~na urica in ustvarjanje z glino; 3. in 10. december

Po~itni{ka ustvarjanja

• Izdelajmo pustno masko; 22. februar

• Izdelajmo obrazno masko; 23. februar

• Gregor~ki; 24. februar

• Cvetje iz papirja; 25. februar

• Babica zima; 26. februar

^opi~ in modelirka, po~itni{ka ustvarjanja za otroke v 
Lon~arskem ateljeju SEM

Petdnevne po~itni{ke delavnice za otroke v Lon~arskem ateljeju SEM

• 1. termin: Morje; 11.–15. julij 

• 2. termin: Stari Egip~ani; 8.–12. avgust 

Predpo~itni{ki kresni dnevi za otroke: Sonce, zemlja, mesec … 
vrte se brez kolesec

• Zeleni klobuk pastir~ka Jur~ka; 14. junij

• Praprotno seme ali o ~em se pogovarjajo `ivali; 15. junij

• Pisane cvetice, ~ude`ne zeli in take stvari …; 16. junij

• Sijaj, sijaj, son~ece; 17. junij

Z igro do dedi{~ine

• Moj klobuk ima tri luknje ...; 6. oktober

• Etnoabeceda`; 7. oktober

• Igrarije ob ognji{~u; 8. oktober

• Z Indijan~kom Yoma po reki Orinoco; 9. oktober

No~ v muzeju za otroke

Tematske delavnice pre`ivetja v naravi v povezavi z razstavami SEM, 
pripovedovalnica, film in priprava razstave; 16. december
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No~ v muzeju: po `ivahnem programu so sledile priprave na spanje. (Dokumentacija SEM)

Pripovedovalski festival in predstava Godec in gobec za srednje{olce; pripovedovalci in izvajalci glasbe 
Jure Longyka, Bo{tjan Gomba~ in @iga Golob. (Dokumentacija SEM)

14. Pripovedovalski festival. Pravljice danes

• Godec in gobec; pripovedovalci in glasbeni izvajalci Jure Longyka, Bo{tjan 
Gomba~, @iga Golob; 23. marec
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• O mi{ki, ki si je trebu{~ek raztrgala; pripovedovalka Brina Vogelnik, 
glasbena spremljava Luka Ropret; 23. marec

• Ko{ ruskih pravljic; pripovedovalca Aleksej Ermakov in Nata{a Ermakova; 
24. marec

• Zlata ptica; pripovedovalka Irena Rajh; 24. marec

Kulturni bazar v Cankarjevem domu

Predstavitev pedago{kih vsebin SEM in razstave Orinoco; 15. marec

Seminarji za vzgojitelje in u~itelje

SEM v sodelovanju z Zavodom Etnika

• Ljudski ples in pesem v sodobni vzgoji: dolg~as ali izziv; 17. januar

• Trije vidiki integracije plesne dedi{~ine v vzgojne in u~ne programe; 17. februar

• Ljudski ples, pesem, glasba ter {ege in navade skozi koledarsko leto in {tiri 
slovenske pokrajine; 14. marec

Predstavitve knjig
• Alenka Steindl: Zgodbe iz maminega albuma, Ljubljana: samozalo`ba, 

2010; 9. februar

• Rinaldo DiRicchardi: Kraintikhe Sinti estraiharia, Ljubljana: Zveza romskih 
skupnosti Umbrella – De`nik, Anglunipe – RIC, 2011 in predstavitev 
zbirke Ciganske poezije Romanes htaj sintatikhes gilija; 18. oktober

• Rajka Bra~un Sova in Vlasta Vodeb: Muzeji, javnost, dostopnost, 
Ljubljana: Urbanisti~ni in{titut Republike Slovenije, 2011; 7. november

• Janez Bogataj: Slovenija praznuje: sodobne {ege in navade na Slovenskem, 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011; 11. november

Drugo
Sodelovanje SEM z dru{tvi in institucijami 

Slovensko etnolo{ko dru{tvo

Etnolo{ki ve~er SED:

• Pogovor s prejemnikom Murkove nagrade za `ivljenjsko delo 2010 dr. 
Markom Terseglavom; 19. januar

• Praznovanje jubileja dr. Slavka Kremen{ka – 80 let, 11. maj

• Etnolog Boris Kuhar in njegovi dokumenti ~asa; 15. junij

• Pogovor s ~astno ~lanico SED Anko Novak; 20. oktober 

ICOM – Slovenski odbor
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Skupnost muzejev Slovenije (SMS): sestanki sekcije konservatorjev – 
restavratorjev in muzejske skupine za terminologijo

Slovensko muzejsko dru{tvo (SMD)

Muzeoforum: Interpretacija dedi{~ine (tudi) kot osnova muzejskega dela; 12. 
september 

• Dr. Andrej Smrekar: Je muzejsko delo interpretacija dedi{~ine?

• Dr. Verena Perko: Muzejsko delo kot interpretacija dedi{~ine

• Mag. Marjeta Ker{i~ Svetel: Predstavitev gostje

• Sue Hodges: Interpretacija dedi{~ine, avstralski model 

Glasbenonarodopisni in{titut ZRC SAZU in kulturno dru{tvo Glasbena 
matica Ljubljana

• 12. ve~er Na{ etnomuzikolog: France Marolt; sodelovali so dr. Ur{a [ivic, 
prof. Mirko Ramov{, akademik Lojze Lebi~, Janez Rozman, Sebastjan 
Vrhovnik in Jasna Vidakovi~, 15. december 

Ministrstvo za kulturo RS

• VESNA – sejem muzejskih replik, izdelkov umetnostne obrti in 
oblikovanja; 13. in 14. maj

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo in 
Kmetijsko gozdarska zbornica

• Festival Ojej – dru`enje do sitega ob na{i hrani; 18. junij

Poletna muzejska no~ in Festival Ojej! sta privabila mnogo obiskovalcev. (Dokumentacija SEM)
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