
VII. Kulturni maraton 25. januarja 2019 

Razsvetljenska misel danes 

(Je v nas še kaj Scopolijevega duha?) 

 

Tečejo še zadnje priprave na VII. Kulturni maraton, ki je po zaslugi lanskega posvečen znanstveniku in 

zdravniku  A. Scopoliju, saj je dan pred naši dogodkom v Topilnici gostoval  pisatelj Aleš Šteger s 

predstavitvijo svojega romana Neverend, ki se veže na Scopolijevo in Lieannusovo  zgodbo.  

Skečisti za najmlajše že pripravljajo zgodbico o Scopoliju, s katero jih bodo vabili na Kulturni maraton, 

likovniki pripravljajo okrasitev v znamenju Scopolija in celo glasbeniki pripravljajo glasbeno 

presenečenje, ki ga bodo v prepletu s prej omenjenimi  ustvarjalci predstavljali v januarju pred 

Scopolijevo hišo in na Mestnem trgu.  

Dopoldanski del: ure še določimo  

1. letnik: Delavnica na temo minerali in Scopoli  

2. letnik: Komunikacija, sproščanje, Miša Bakan  

3. letnik: Humanitas – Nataša preverja  

4. letnik: Maturitetni sklop  

5. ABC zaganjalnik . Jasmina  

 

Popoldanske delavnice bodo poleg že znanih delavnic:  

 gledališka Irena Kovačević,  

 švedščina Jaka Čibej 

 joga Nena Hribar  

 kulinarična Klavdij Pirih  

 maska Nine Dizdarevič 

 fotografska: Robert Zabukovec 

 predstavitev raziskovalnih nalog  

 
nadgrajene še z novimi,  kot so:  

 Ciril Horjak, delavnica stripa ali grafitov? 

 slikanje na lehnjak v fresko tehniki, kjer se boste pod mentorstvom slikarke in 

freskantke Maje Šubic najbrž lotili kakšnih Scopolijevih motivov,  

 fabula: Katja Preša, Vodnikova domačija (SKUM) 

 plesna:  še nimamo dokončnih vodij (SKUM) 

 delavnica na temo psihologije??? 

 Sanja Rejc – še razmišlja o vsebini in vrsti svoje delavnice 

 delavnica šajbelčkov – Spodnja Idrija  



 Drejc Kokošar kmalu sporoči naslov  

 japonščina – čakamo na potrditev 

 Ugriznimo v znanost, Nejc Davidovič  ??? 

 robotika, Jan Pivk  

Predavanja:  

 O starovercih: Pavle Medvešček  

 O zarodnih celicah : dr. Miodrag Kneževič 

 dr. Bavcon. Botanika  

Ob 18.00 bomo na  A. Scopolija pogledali s sodobne perspektive z zdravnikom dr. Kobalom, 

botanikom dr. Bavconom, pisateljem Alešem Štegrom in političnim filozofom dr. Janezom Markešem.  

 

Seznam še ni dokončen, še čakamo nekatere potrditve in smo še odprti za nove predloge.  Če imate 

ideje, z njimi na plan! 

 

 


