17. festival otroške poezije, Mengeš 2022
Spoštovani,
vabimo učenke in učence ter njihove mentorje na 17. festival otroške poezije, ki bo v Mengšu
v petek, 27. maja 2022 ob 17. uri pri razvalinah grajske kapele sv. Lovrenca na Gobavici nad Mengšem.
Naslov projekta: Festival otroške poezije.
Nosilec projekta: Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš, Peter Škrlep.
Avtor projekta: Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš.
Avtorska skupina: Učenke in učenci osnovnih šol.
Strokovni sodelavci: Profesorice in profesorji osnovnih šol.
Kraj izvedbe: Mengeš, pri razvalinah kapele sv. Lovrenca na Gobavici.
Čas izvedbe: petek 27. maja 2022, ob 17. uri. V primeru prepovedi zbiranja v večjih skupinah bo prenos
v živo na spletu.
Ciljna publika: Učenke, učenci osnovnih šol, njihovi starši, učitelji, prijatelji in drugi.
Cilji projekta: Omogočanje in pospeševanje skladnega razvoja otroške domišljije, srca, duha
in razuma.
Vsebinska obrazložitev projekta: 29. maj je rojstni dan slovenskega pisatelja, klasika Janeza Trdine, ki
je že v mladosti skrbno prisluhnil bogatemu izročilu slovenskega človeka, ki je v bogati poeziji legend,
bajk, povesti in pesmi ohranjal skozi stoletja samobitnost našega naroda. Trdina je skozi celo življenje
to silno bogastvo raziskoval in globoko prevzet zapisoval in nadgrajeval.
Drug tak vzor je tudi Mengšan, duhovnik Ivan Vesel Vesnin, pisatelj, dramatik, pesnik in prevajalec.
Kot ravnatelj postojnske osnovne šole je objavil strokovni članek o pomenu poezije v osnovni šoli.
»V poeziji prevladujeta čustvo in domišljija in ravno to dvoje je v otroku najmočnejše. Če ni čustev,
ne koristi dosti umska izobrazba in če se v človeškem srcu ne vzbudi občutek za lepo in sveto, ne rodi
dosti sadu izobrazba mislečega človeka« zapiše v tej razpravi Ivan Vesel Vesnin.
Terminski načrt:
24. februar 2022 – Vabila k sodelovanju osnovnim šolam. Posredovanje projekta.
11. maj 2022 – zadnji rok za oddajo pesmi in kratke proze na naslov: info@kdfjm.si
23. maj 2022 – Obvestilo šolam in avtorjem o izboru za nastop na festivalu.
27. maj 2022 – 17. festival otroške poezije.
Mentorji prejmejo knjigo 17. festivala otroške poezije, iz katere je razvidno aktivno sodelovanje
pri pripravi in izvedbi festivala. Vsi nastopajoči otroci bodo dobili spominske majice in knjige.
Najboljši bodo nagrajeni. Izbrane pesmi bodo objavljene v knjižni izdaji.
Fotografije in pesmi s prejšnjih festivalov otroške poezije si lahko ogledate na www.kdfjm.si
Dodatne informacije na 031 887 125 (Peter)

Mengeš, 23. februar 2022					

Peter Škrlep, predsednik

ožeta Plečnika

Ob 30-letnici Kulturnega društva Franca Jelovška Mengeš in
150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika
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