Kulturna dediščina
povezuje
vlpavcevem kulturnem centru je bila v torek prva kulturna prireditev partnerjev projekta »Moč rokodelstva
preteklosti daje znanje sedanjosti in ohranja prihodnost« z akronimom ROK 4. Vodilni partner projekta je Ljudska
univerza Šentjur (LUŠ), v projektu pa sodelujejo partnerji: Ljudska univerza Kočevje, Turistička zajednica opčine
Štrigova in Turistička zajednica opčine Marija Bistrica, slednja sta iz sosednje Hrvaške.
kruhu. Pomemben del projektne kjer je potekal tudi krajši kulturni
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delavnicah prikazali
na prireditvi

Projekt je nastal z namenom ohranjanja kulturne dediščine na programskem območju, da bi mlajše
generacije podučili o rokodelstvu,
ki je vsem skupno, in o rokodelskih posebnostih, ki zaznamujejo
vsakega partnerja posebej. Partnerji v projektu bodo mlade vključili
v izobraževalne programe, v katerih bodo spoznavali in razvijali
rokodelsko obrt. Izobraževalni program, ki ga pripravlja Ljudska univerza Šentjur, je sestavljen iz treh
modulov, in sicer lončarstvo, skupna kulinarika (kruh) ter specifična
rokodelska obrt (pletarstvo). V
program so vključili učence osnovnih šol Slivnica pri Celju in
Dramljc, ki so občino Šentjur več
kot uspešno zastopali.
Mladi, ki so včeraj obiskali LUŠ,
so se odpravili na kmetijo Žurcj,
kjer so se lotili ustvarjalnih de-

lavnic na temo omenjenih mod-

ulov. Tako so z mentorico Živo
Zupane Buser ustvarjali glinene

posode, z Marjano Kladnik so
ustvarjali pletene košarice, z Nino
Pap pa so risali z ogljem in temperami na temo legend in bajk o

prireditve je bilo spoznavanje,
druženje in brisanje meja med partnerji programskega območja, kar
so uspešno dosegli na plesni delavnici pod vodstvom Sare Tamše.
Kaj so se naučili zaplesati in kaj
so ustvarili, so kasneje predstavili v Ipavčevem kulturnem centru,

program. Oder so krasili izdelki,

ki

so jih mladi ustvarili na delavnicah, v programu pa so jih tudi ponosno predstavili. Mladi so se med
seboj družili, spoznavali in se zabavali, predvsem pa so spoznali,
da nas meje ločujejo le na papirju, vse pa nas povezuje kulturna
dediščina. (N.P.)
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