M – KOT MUZEJ / 5 dnevne poletne počitniške vragolije
PROGRAM ZA OTROKE od 1. do 5. razreda osnovne šole

Zabavno ter poučno raziskovanje, ustvarjanje in druženje v Muzeju novejše zgodovine Celje.
Od torka do petka si bomo ogledali muzejske razstave, spoznavali slovensko in svetovno
kulturno ter naravno dediščino, se potepali po mestu, ustvarjali z različnimi materiali, se
srečali s posebnimi gosti in seveda s Hermanom Lisjakom.
Tedenski program bo potekal od 10. do 14. ure.
Vragolije bomo zaključili v soboto, z dogodkom ob 10. uri, na katerega bomo povabili tudi
starše.

I. termin: 30. junij - 4. julij 2020 (prijave do 26. 6.)
II. termin: 25. - 29. avgust 2020 (prijave do 20. 8.)

Povabilo velja tebi in tvojim prijateljicam ter prijateljem.
Število mest je omejeno, zato pohiti s prijavo!

VEČ KOT BARVE
1. dan: TOREK, 30. junij / 25. avgust 2020, od 10. do 14. ure
Sprejem udeležencev in predstavitev programa.
Ogled interaktivne razstave Več kot barve. Raziskovali bomo in se navduševali nad
barvami kot sredstvi za risanje in slikanje ter barvami svetlobe. Vas zanima, kako bi izgledal
črno-beli svet ali kako vidijo pisani travnik čebele? Mešali bomo barve, potiskali blago,
ustvarjali pisane sence in si obarvali počitniški dan.
Hermanova otroška ustvarjalnica SREČA POD MAVRICO.
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
Ste že kdaj obiskali čisto pravi slikarski atelje? V umetniški četrti bomo obiskali slikarja
Tomaža Milača, ki nam bo predstavil barve in njegovo delo.
Res? Mavrica pred muzejem? Le kakšna bo?
Oblikovanje in postavitev razstave izdelkov, ki jo bomo dopolnjevali.
Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice …

ZELENI OBRAZI NAŠEGA MESTA
2. dan: SREDA, 1. julij / 26. avgust 2020, od 10. do 14. ure
Ogled stalne razstave Živeti v Celju, ki pripoveduje o življenju Celja in Celjanov v 20.
stoletju. Raziskali bomo kdo in kako je v preteklosti skrbel za urejen izgled našega mesta.
Kakšne so bile cvetlične zasaditve, kakšni so bili parki, drevoredi, drevesa? Odkrivali bomo
zelene zgodbe mesta - bisera na Savinji!
Ali veš, da v centru mestu živi več kot 600 dreves? Skupaj z ljubiteljico dreves Ireno Ašič si
bomo ogledali pet starih dreves: kostanj, brezo, črni bezeg, lipo in krilati oreškar. Zakaj so ta
posebna drevesa tako pomembna za prav vse nas? Odgovore bomo skupaj poiskali pod
krošnjami dreves.
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
Hermanova otroška ustvarjalnica MOJE DREVO PRIPOVEDUJE.
Oblikovanje in postavitev razstave izdelkov, ki jo bomo dopolnjevali.
Res? Drevesa pred muzejem? Le kakšna bodo?
Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice.

MODRUJEMO OB GLASBI
3. dan: ČETRTEK, 2. julij / 27. avgust 2020, od 10. do 14. ure
Ogled občasne razstave Za domovino z rockom naprej, Jugo rock: slovensko-srbske
paralele v muzejski galeriji. Razstava o glasbeni zvrsti, ki je v sedemdesetih letih obstoja
spremenila način skladanja, izvajanja in poslušanja glasbe ter imela močan vpliv na
oblikovanje pop kulture.
Srečanje z znanim slovenskim rock pevcem. Priložnost, da spoznamo to zvrst
glasbe iz prve roke in morda z njim celo zapojemo.
Ogled stalne razstave Brlog igrač v Otroškem muzeju Hermanov brlog. Poiskali bomo vse
»Hermane Lisjake«.
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.

Hermanova ustvarjalnica HERMAN LISJAK ROCK ZVEZDA.
Res? Kitara pred muzejem? Le kakšna bo?
Oblikovanje in dokončna postavitev razstave izdelkov pred »otvoritvijo«.
Ali veš, kako zgledajo gramofonske plošče, kasete, gramofoni, kasetofoni? V muzejskih
zbirkah hranimo tudi tovrstno dediščino, ki jo bomo skupaj raziskali in ji morda celo
prisluhnili.

USTVARJAMO ČRNOBELE SPOMINE
4. dan: PETEK, 3. julij / 28. avgust 2020, od 10. do 14. ure
Po ogledu 120 let stare Fotohiše Pelikan, kjer se bomo sprehodili po prostorih, kjer je nekoč
živela, fotografirala in ustvarjala družina Pelikan, bomo v steklenem ateljeju postali pravi
fotografski modeli.
»3, 4, glej ptička!«
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.

Hermanova ustvarjalnica UMETNIŠKI OKVIR ZA PORTRETNO FOTOGRAFIJO.
Res? Moj portret pred muzejem? Le kakšen bo?
Oblikovanje in postavitev razstave izdelkov, ki jo bomo dopolnjevali.
Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice …

ZAKLJUČNO SREČANJE M-kot muzej
SOBOTA, 4. julij / 29. avgust 2020, ob 10. uri
Ogledali si bomo razstavo otroških likovnih del, ki so nastala na poletnih počitniških
vragolijah.
Otroci bodo lahko starše popeljali po razstavah Otroškega muzeja Hermanov brlog, na
katerih bodo lahko skupaj raziskovali in se igrali (stalna razstava Brlog igrač in občasna Več
kot barve).
Osvežitev v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
Obiskal nas bo 25-letni Herman Lisjak, ki že komaj čaka, da se bo fotografiral z vami.
V drugem terminu počitniških vragolij odhod na mestno plažo na Savinjskem nabrežju in
ogled razstave na prostem Iz muzeja na plažo – Na plaži pred desetletji. Razstava bo na
ogled do 13. ure, a le v primeru lepega vremena.

CENA PROGRAMA
* 5 - dnevni program: 60 EUR (vključuje: izvedbo programa po urniku, malice, materiale za delavnice, animacijo,
srečanja z gosti)

-

1- dn* 1 - dnevni program: 15 EUR
Imet* Imetniki letnih vstopnic: 20 % popust
Terenska raziskovanja bodo potekala v vsakem vremenu. Prosimo vas, da so otroci
primerno oblečeni in obuti, poskrbite tudi za zaščito pred dežjem in soncem.
Prijavo pošljite na naslov: Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17, 3000 Celje
ALI po e-pošti: jozica.trateski@mnzc.si ALI jo prinesite v informacijsko pisarno muzeja.
Informacije: T: 03 428 64 16 ali 03 428 64 28

PRIJAVNICA za program M-kot muzej / 2020
Ime in priimek otroka:
Rojstni datum:
Naslov:
Zdravstvene posebnosti otroka / glede prehrane:

Otroka prijavljam na vragolije /označite/
I. TERMIN (30. junij - 4. julij 2020)
A 5- dnevni program
B 1- dnevni program: □ torek □ sreda □ četrtek □ petek □ sobota
II. TERMIN (25. - 29. avgust 2020)
A 5- dnevni program
B 1- dnevni program: □ torek □ sreda □ četrtek □ petek □ sobota
Program bomo izvedli v primeru zadostnega števila prijav.

Ime in priimek starša: ____________________________________________________
Telefon: _____________________

E- mail: _______________________________

Podpis staršev ali skrbnika: ______________________
Kraj in datum: _________________________

→→→→→→→→→→→→

OBRNITE

→→→→→→→→→→→→

• SOGLASJE MnZC
25. maja 2018 v državah članicah EU stopi v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (General data protection
regulation - GDPR).
Uredba je namenjena zaščiti zasebnosti in zavezuje vsa podjetja ter javne ustanove, ki uporabljajo ali kakorkoli
obdelujejo osebne podatke državljanov Evropske unije, da od vseh posameznikov, katerih osebne podatke
uporabljajo, za to pridobijo nedvoumno privolitev.
V Muzeju novejše zgodovine Celje si želimo vzdrževati in še izboljšati dobre odnose z vami – našimi obiskovalci,
zato vas želimo obveščati o novostih, programih in aktivnostih. Če želite prejemati tovrstna sporočila, vas prosimo
za soglasje, da lahko vaše podatke uporabimo za namene obveščanja. Podatke lahko kadarkoli pregledate ter
zahtevate njihov popravek ali popoln izbris, oziroma lahko kadarkoli prekličete soglasje o obveščanju.

Če želite prejemati obvestila o dogodkih in aktivnostih Muzeja novejše zgodovine Celje, vas
prosimo za potrditev.

1. DA, dovoljujem uporabo svojega e-naslova za obveščanje o programskih
vsebinah MnZC (lahko izberete):
□ rednih obvestil o razstavah, vodstvih, otvoritvah in drugi ponudbi muzeja
□ obvestil o pedagoških programih muzeja
Podpis staršev ali skrbnika: _______________________________
Herman Lisjak svojim prijateljem pošilja rojstnodnevna voščila. Če želite, da tudi vaš otrok
prejema čestitke, vas prosimo za soglasje za uporabo podatkov vašega otroka v ta namen.

2. DA, dovoljujem uporabo osebnih podatkov otroka (ime, priimek, naslov,
rojstni podatki) za namene pošiljanja rojstnodnevnih čestitk.
Podpis staršev ali skrbnika: _________________________________

3. ŽE PREJEMAM OBVESTILA
• FOTOGRAFIRANJE
DA, soglašam in dovoljujem, da MnZC aktivnosti v muzeju fotografsko
dokumentira. Fotografije se uporabljajo za strokovne namene v okviru javne službe muzeja
(hranjenje, dokumentiranje, razstavljanje, letna poročila, promocija…). S podpisom
dovoljujem, da se fotografije uporabijo v strokovne namene MnZC.
Podpis staršev ali skrbnika: _________________________________

NE soglašam
Podpis staršev ali skrbnika: _________________________________

Datum in kraj: ____________________________________________

