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10. obletnica ŠUGLE  
&  

letno srečanje mreže Circostrada 
 Ljubljana, 7. – 9. november 2017 

 
  
 
 

 Program  
 
> Torek, 7. november  
> Sreda, 8. november  
> Četrtek, 9. november  
> Petek, 10. november (dodatni program/izbirno) 
> Umetniški program  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ŠUGLA, šola sodobnih performativnih in uličnih umetnostih, je dvoletni program neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja za mlade s predhodnimi umetniškimi izkušnjami ali brez njih in z 
raznolikimi umetniškimi interesi, ki ga v Gledališču Ane Monro izvajamo od leta 2007. 
 Circostrada Network je evropska mreža, ki je nastala leta 2003, in si prizadeva za razvoj in ureditev 
področja cirkuških in uličnih umetnosti. Eden od pobudnikov za osnovanje mreže, ki danes združuje 
več kot 90 organizacij iz 30 držav sveta, in njen soustanovitelj je tudi Gledališče Ane Monro. Člani 
Circostrade se od 2007 sestajamo vsaj dvakrat na leto, ''skupne seje'' (general meeting-i) pa 
praviloma potekajo v okviru različnih evropskih festivalov in drugih kulturnih dogodkov, ki jih 
organizira gostitelj posameznega srečanja.  
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Aktivnosti mreže Circostrada (samo za udeležence srečanja)    
Dodatne vsebine v organizaciji Gledališča Ane Monro (odprto za povabljene goste) 
Obroki in druženja 
Umetniški program (odprto za javnost)    
 
 

Torek, 7. november 
@ DDT 

 
10:00 – 12:00                     Neformalno izobraževanje na področju gledališča – praksa in želje 
 panelni razgovor (v slovenskem jeziku) 
      DDT - Dijaški dom Tabor, Kotnikova 4 
Govorniki: Inga Remeta (Gledališče GLEJ), Matjaž Šmalc (Javni sklad za kulturne dejavnosti), mag. 
Sandra Jenko (SLOGI, Slovenski gledališki inštitut), Goro Osojnik (Gledališče Ane Monro). Razgovor bo 
moderirala Ira Ratej. 
 
10:00 – 13:00     Srečanje članov organizacijskega odbora Circostrada General Meeting 
      DDT - Dijaški dom Tabor, Kotnikova 4 
 
13:00 – 14:30     Prihod članov Circostrade / paket dobrodošlice 
             
 
14:30 – 14:45     Pozdravni nagovor in predstavitev programa srečanja   
 
14:45 – 17:30                   Novice 
                   Poročila članov mreže o njihovih aktualnih in prihajajočih projektih  
 
17:30 – 18:00     Predstavitev ŠUGLE, šole sodobnih performativnih in uličnih umetnosti &  
      EFETSE, Evropske zveze za izobraževanje in usposabljanje v uličnih  
      umetnostih 
 
18:00 – 19:00    Neformalno druženje in mreženje      
 
19:30 – 22:00                     Kratka slavnostna akademija ob 10. obletnici ŠUGLE / kulinarična  
                                              pogostitev / Šugla gledališče; KAR NOSIMO (avtorska predstava  
                                              šuglarjev 6. generacije)                                           
 

 
Sreda, 8. november 
@ DDT / stara Ljubljana 

 
10:00 – 10:30    Fizično ogrevanje 
                                              DDT - Dijaški dom Tabor, Kotnikova 4 
 
10:30 – 11:00 Plenarno zasedanje: pretekle, sedanje in prihodnje aktivnosti 
                                              DDT - Dijaški dom Tabor, Kotnikova 4 
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> Pretekle in sedanje aktivnosti: november 2017-avgust 2018. 
> Novi projekti: 2017-2021. 
 
11:00 – 13:00                    Seje delovnih skupin mreže Circostrada – 1. del 
                                             DDT - Dijaški dom Tabor, Kotnikova 4 
Delovne skupine mreže: FRESH STREET, FRESH CIRCUS, CS DATA, CS Lab, CS Advocacy. 
 
13:00 – 14:30   Kosilo 
                                             DDT - Dijaški dom Tabor, Kotnikova 4                             
 
14:30 – 16:30                Gledališče Ane Monro; LJUBLJANSKE ZGODBE (interaktivna pohodna ulična        

predstava z ogledom dela mestnega središča)                                       
    Gornji trg 

 
16:45 – 18:45                    Seje delovnih skupin mreže Circostrada – 2. del 
                                             DDT - Dijaški dom Tabor, Kotnikova 4 

 
19:00-20:30                       Večerja 
                                             hotel Park - Tabor 9                                
 
21:00 – 22:00                 KUD Ljud; POCESTNICA (interaktivna galerija na prostem – nočna izvedba) 
                                staro mestno jedro / stara Ljubljana  
 

 
Četrtek, 9. november  
@ DDT / SLOGI 

 
10:00 – 12:30     Tematske delavnice 

              delavnice o različnih vidikih obstoječih praks na področju  
              izobraževanja v cirkuških in uličnih umetnostih                     

Sočasno bodo potekale 3 delavnice: 
- Izkušnja poučevanja in učenja – praktična delavnica z uličnima umetnikoma in pedagogoma 

Alenko Marinič in Justinom Durelom iz skupine Globus Hystericus. 
- Vpliv izobraževanja in praktičnega usposabljanja na dosedanji in prihodnji razvoj uličnih 

umetnosti – pogovor z Johnom Leejem, višjim znanstvenim sodelavcem Univerze v 
Winchestru in Gorom Osojnikom, vodjo GAM in ŠUGLE.  

- Cirkuška pedagogika in njen socialni vpliv – predstavitev združenja za cirkuško pedagogiko 
Cirkokrog in praktična delavnica s člani tega. 

 
12:30 – 14:00                      Kosilo 
                                               hotel Park - Tabor 9 
 
14:30 – 16:00                      Na ljubljanskih ulicah  
                                               SLOGI - Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17 
Srečanje in pogovor s predstavniki Oddelka za kulturo MOL in zavoda Turizem Ljubljana, ki bodo 
predstavili slovensko prestolnico kot kulturno in turistično eno najbolj živahnih mest v Evropi, še 
posebej na področju urbane kulture. Govorniki: mag. Mojca Demšič (Oddelek za kulturo MOL), Mitja 
Predovnik (zavod Turizem Ljubljana) in mag. Sandra Jenko (Slovenski gledališki inštitut). 
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16:00 – 17:30                     Pogovori z umetniki 
                                                SLOGI - Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17 
Kratke predstavitve slovenskih umetnikov in umetniških organizacij, ki delujejo v javnem prostoru. 
Predstavitvam bo sledil pogovor s člani mreže Circostrada.  
 
18:00 – 19:30                        Večerja 
    Stari Tišler - Kolodvorska 8 
 
20:00 – 21:30                        CirkoBalkana; KABARET (variete predstava v slogu umazanega cirkusa) 
                                                 ROG - Trubarjeva 72  
 
od 21:30                                 Druženje in zabava  

                                  ROG - Trubarjeva 72 
 
 

Dodatni program (izbirno) 
 
 
Petek, 10. november @ DDT / Maribor 

 
09:00 – 10:00        CircusNext PLaTFoRM 
        DDT - Dijaški dom Tabor, Kotnikova 4                               
Mednarodna iniciativa CirkoBalkana bo predstavila platformo za promocijo in razvoj sodobnega 
cirkusa CircusNext PLaTFoRM, ki jo je zasnovalo 18 kulturnih organizacij iz 18 evropskih držav, in je 
bila s strani Evropske komisije kot edini tovrsten projekt izbrana za (so)financiranje v obdobju 2018–
2021.  
 
10:30 – 18.00        Izlet v Maribor  
         Dijaški dom Tabor, Kotnikova 4                               
 

Obisk čudovitega srednjeveškega mesta Maribor in spoznavanje tamkajšnjih kulturno-umetniških 
organizacij: 

- Narodni dom Maribor (www.nd-mb.si) – kulturni center. 
- Vetrinjski dvor (www.vetrinjski-dvor.si) – večnamenski prireditveni, razstavni in produkcijski 

prostor, ki je prvenstveno namenjen izvajanju (kulturno-umetniških) programov nevladnih 
organizacij. 

- Hiša! (www.ziva-dvorisca.si) – društvo za povezovanje lokalnih umetnikov in oživljanje 
urbanih prostorov v mestu. 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.nd-mb.si/
http://www.vetrinjski-dvor.si/
http://www.ziva-dvorisca.si/
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Umetniški program 
_____________________________________________ 

 
ŠUGLA gledališče: KAR NOSIMO 

 
(Torek, 7.11.2017 ob 21.30, @ DDT) 

 
 

 
Foto: Luka Dakskobler 

 
 

Človek v času. 
Do sebe 

Sam in v skupnosti 
Do drugih 

V odnosu z okoljem in naravo. 
In prvinskostjo. 

 
Ulična predstava z gibom in glasom raziskuje dimenzije človeka. 

Njegovo utišano  prvinskost. 
Na ulici se človek poveže – s človekom, živaljo, drevesom. 
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Gledališče Ane Monro; LJUBLJANSKE ZGODBE 
 

(Sreda, 8.11.2017 ob 14.30, @ Gornji trg) 
 
 

 
Foto: Arhiv GAM 

 

 

Ljubljanske zgodbe so interaktivna pohodna predstava, ki ponuja edinstven ogled mestnega 
središča od Gornjega in Starega trga prek Ulice na Grad, Rožne ulice in v okolici. Urbani 
prostori v tem delu Ljubljane, od katerih je za gledalce verjetno najbolj zanimivo javno 

zaklonišče pod Gradom, imajo bogato in zanimivo zgodovino, ki jo umetniki interpretirajo na 
ekskluziven ulično-gledališki način. Interaktivni sprehod skozi 500 let zgodovine Ljubljane 
obsega sedem slik, v vsaki pa je dogajanje postavljeno v drugo zgodovinsko pomembno 

obdobje. Ljubljanske zgodbe vas bodo tako popeljale v čas in prostor Napoleona in Ilirskih 
provinc, v obdobje druge svetovne vojne in okupirane Ljubljane, ko je mesto obdajala 

bodeča žica, v čas bratstva in edinosti, in celo na ples s Povodnim možem. Približale vam 
bodo protestantskega duha in ideje tistega časa ter ponudile izkušnjo rušilnega potresa, 

razkrile pa vam bodo tudi resnico o trenutnem stanju duha v mestu. 
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KUD Ljud: POCESTNICA 
 

(Sreda, 8.11.2017 ob 21.00, @ Stara Ljubljana) 
 
 

 
Foto: Arhiv KUD Ljud  

 
 

Pocestnica direktno nagovarja vsakogar, predvsem pa naključne mimoidoče, ki sta jim 
sodobna umetnost in galerijska dejavnost španska vas in lanski sneg. T. i. ulična galerija z 

uporabo ready-made principov reinterpretira konkreten javni prostor in postavlja ''na ogled'' 
obstoječe urbane kompozicije, pejsaže, instalacije in artefakte. Občinstvo je tako 

neposredno vključeno v debato o namembnosti javnega prostora, o razmerju med veščino 
in konceptom v sodobni umetnosti ter njenem ''elitiziranem'' statusu. Posamezni umetniki 

pod okriljem Pocestnice izvajajo tudi krajše performanse. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

                                                                                                                                  

 
   

8 

CirkoBalkana: KABARET 
 

(Sreda, 8.11.2017 ob 20.00, @ ROG) 
 
 

 
Foto: Luka Dakskobler 

 

 

Združeni v mednarodno iniciativo CirkoBalkana, so umetniki iz skupin Cirkusfera (SRB), 
Cirkorama (HRV) in Rogor Cirkus (SLO) ustvarili predstavo Kabaret. Pripravite se na 

brezkompromisen večer v cirkusu, ki vas bo navdušil z moderno interpretacijo klasičnih 
cirkuških točk, umetniškimi provokacijami, improviziranimi artističnimi vložki in vseprisotnim 

kaosom karakteristične burleske. 
 
 
 
 


