ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (Komisija za kulturo)
vljudno vabi DU PZDU Zgornje Podravje na delavnico

GOVORNIH VAJ,
ki bo potekala v

torek, 20. februarja 2018 ob 9.00 (I. termin)
in torek, 27. februarja 2018 ob 9.00 (II. Termin)
na sedežu Društva upokojencev Maribor Tabor
(Gorkega ulica 48, 2000 Maribor).
Komisija za kulturo ZDUS želi članom DU Zgornjepodravske PZDU ponuditi nova
znanja in veščine za vodenje vaših kulturnih in drugih prireditev v sklopu društvenih
dejavnosti. Podatek, da ste DU v letu 2016 izpeljali kar 577 prireditev je več kot
zgovoren. To pomeni, da ste najmanj tolikokrat stopili pred ljudi, jih nagovorili
oziroma jim kaj povedali. Zato smo v komisiji prišli na idejo o organizaciji delavnice
t.i. »govornih vaj« oziroma vajah za artikulacijo za člane, ki povezujete oziroma
napovedujete program na društvenih dogodkih.
Mentor in izvajalec delavnice:
Rajko Stupar, univ. dipl. igralec
Predviden čas trajanja delavnice:
6 ur (od 9.00 do 15.00) + 30-minutni odmor (z zagotovljeno malico)
Predvideno število udeležencev: do 22 na posamezen termin
Delavnica vam bo vzela skoraj ves dan, potrebno bo veliko energije in koncentracija,
da boste osvojili čim več novih uporabnih znanj, a bomo poskrbeli, da se boste
počutili dobro in da se bomo prilagajali vašim potrebam in zmožnostim.
Udeležba na delavnici je brezplačna za člane tistih DU, ki imajo poravnano članarino
ZDUS za leto 2017. Za nečlane (zunanji obiskovalci) in za člane DU z neporavnanimi
obveznostmi do ZDUS je predvidena kotizacija 30,00 EUR (z DDV). Organizator ne
zagotavlja povračila potnih stroškov.
Prijava udeležbe: Prijavite se lahko po e-pošti na naslov dijana.lukic@zdus-zveza.si
ali po telefonu na št. 01/620 54 82 ali 051 656 532. Podatki, ki jih morate
posredovati so: ime in priimek udeleženca ter članica/član, katerega društva ste.
Prijave bomo zbirali do zapolnitve mest. Ker je DU vaše pokrajine veliko, prosimo, da
upoštevate, da je primerno, da prijavite po enega člana iz posameznega DU, da
bomo omogočili enakopravno udeležbo vsem društvom.

Morebitne odjave so nujne!
VSEBINA DELAVNICE in URNIK

Dva sklopa:
 Dopoldanski del: 9-12 h (3 ure)
ODMOR: 12.00 – 12.30 (zagotovimo malico za udeležence)
 Popoldanski del: 12.30 – 15.30

TERMIN
9.00 – 9.30
9.30 – 10. 30

10.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30

VSEBINA
Uvod, spoznavanje
Artikulacija: pravilno dihanje, oblikovanje glasu
– vokali: poudarjeni-nepoudarjeni, široki-ozkidolgi-kratki, konzonanti: zveneči-nezveneči,
hipni – trajajoči, artikulacijsko prilikovanje
Glas kot hotenje muzikalne linije (takt), beseda
kot izrazno sredstvo – miselni lok
Odmor (zagotovljena malica)
Praktične vaje, artikulacije zapletenejših
kombinacij glasov (besede z več enakih
soglasnikov-soglasniški sklopi-diftong ipd.)
Stavčna melodija – ritmična in melodična
razporeditev, ritem v verzu, hierarhija besed v
pomenski enoti
Konverzacijski govor – barva govora- glasnost
– zvočnost – priložnost govorjenja – živa
beseda
Zaključek delavnice

Foto Nevenka Vidmar: Utrinek z dramskih delavnic ZDUS 2017
Verjamemo, da bomo tudi to delavnico, uspešno izpeljali!

Zahvaljujemo se DU Maribor Tabor, ki je tokratni gostitelj delavnice.
Dodatne informacije:
Dijana Lukić, strokovna sodelavka Komisije za kulturo ZDUS
tel. št. 01 515 52 41 ali 051 656 532
e-mail: dijana.lukic@zdus-zveza.si

