NOV ZAMAH
20. in 21. november 2009
30-urni kulturni maraton
Brezplačno!
Več na: www.spanskiborci.si
Nov zamah
Spoštovani someščani,
po sedemnajstih letih intenzivnega delovanja na področju sodobne uprizoritvene in filmske prakse, več
kot 400 gostovanjih v 30-ih državah širom sveta ter številnih domačih in tujih nagradah, smo avgusta
letos, po izboru na javnem razpisu MOL, prevzeli v upravljanje Španske borce.
Ti tako začenjajo novo obdobje v svoji zgodovini, postajajo center kulture med Tromostovjem in
Fužinami z raznolikim programom, ki bo združeval uprizoritvene in vizualne umetnosti, glasbo,
literaturo, humanizem ter program za otroke in mladino. Nov zamah prinaša srečevanja in križanja
različnih domačih in tujih programov, visoka umetnost se bo srečevala z ljubiteljsko dejavnostjo, redna
in festivalska produkcija pa bo obogatila kulturno dogajanje v Mostah, Ljubljani, Sloveniji in širše.
Nov zamah v Španskih borcih je tudi zgodovinski dogodek. Prvič se bo namreč zgodilo, da bo
profesionalni ansambel sodobnega plesa pri nas (EnKnapGroup), dobil stalni oder in možnost
repertoarnega delovanja.
Ker želimo, da se pridete pobliže spoznati z obnovljenimi prostori in začutiti naš utrip, smo ob začetku
našega delovanja za vas pripravili 30-urni brezplačni maraton kulturnih dogodkov.

Vrata Španskih borcev so široko odprta in vas vabijo, da se sprehodite skoznje, najdete nekaj zase in
pustite svoj pečat tudi v nadaljnjem življenju tega centra kulture v Mostah. Španski borci so tu zaradi
vas in za vas.
Začnimo torej pisati zgodbo skupaj!
Iztok Kovač,
direktor zavoda EN-KNAP
in
ekipa Španskih borcev

SPORED
20.11.2009

VELIKA DVORANA
18.00-20.00 in 20.30-22.30
PLESNA NACIONALA
zgoščena predstavitev kratkih del širšega kroga slovenskih plesnih ustvarjalcev
23.00-00.00
POIZKUS - Katja Legin
gledališka intervencija

INTERNACIONALA
KJE SI ZDAJ PROLETER? - Esad Babačić
razstava
17.00-19.00
PLES NA PLATNU
izbor plesnih filmov
20.00-21.00
DUO ZLATNI ZUBI
povratek na sceno dueta Marko Brecelj in Ivo Volarič-Feo
21.00-22.30
SLOVENSKI NOGOMETNIKI
nastopi članov umetniške nogometne reprezentance Slovenije
22.30-23.30
BORCI BARANTAJO
zabavna priložnostna dražba z Goranom Medjugorcem
23.30-1.00
BORCI PLEŠEJO
zabava

BRALNICA
17.00 – 18.00
OTVORITEV MEDIATEKE

predstavitev zbirke v ustanavljanju - Rok Vevar
18.30-20.00
OGENJ IN BESEDA
predavanje o vstaji Majev v Mehiki
22.00-00.00
PETJE POZABLJENIH PESMI – ženski pevski zbor Kombinat
družabni dogodek

BLAGAJNA
17.00-00.00
FRIZERAJ Z Rokom Naranđo
družabni dogodek
21.11.2009

VELIKA DVORANA
8.00-8.45 *PRED VHODOM V CENTER
PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE
Budnica

OA PPO Vevče
9.30-10.30
ANA MONRO - ŠUGLA
ulično gledališče
10.00- 12.30
OTROŠKA MATINEJA
predstave: Volk in 7 kozličkov, Ribič in ribica, Pa eno bolho za pomoč!
Koncert MPZ GM
Koreografije oddelka za sodobni ples SGBŠ Ljubljana

Foto: Janez Eržen
15.30 – 16.00
PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR
koncert
16.00-16.05
NAME PIECES PO JOHNU CAGEU
21.00-23.00
PERPETUUM JAZZILE
Koncert

Foto: Irena Herak
23.00-00.00
TONIGHT I CELEBRATE – Uroš Kaurin / VIA NEGATIVA
performans

MALA DVORANA
00.00-01.00
UTOPIJA - E.P.I. Center
utopični dogodek
2.00-4.00
KRATKI FILMI ŠTUDENTOV AGRFT
Janez Janša: Projekt, Samoupravni organ, Sestrična, Lasje
6.00-8.00
PLES NA PLATNU
izbor plesnih filmov
17.30-19.30
SEKSUALNA PERVERZIJA V CHICAGU - KUD Medvode
gledališka predstava

Foto: Janez Eržen
20.00-21.00
MAESTRO – Impro Liga
gledališka improvizacija
22.00-23.00
STEND AP – Vid Valič z gosti
komedija

INTERNACIONALA
1.00-4.00
MLADE RIME
pesniški maraton
4.00-5.00
BUREK IN JOGURT
okrepčilo za ponočnjake
5.00-6.00
NOČNI POGOVORI Z MOJCO – Vlado Škafar
film
12.30-15.30
DELAVNICA ILUSTRACIJE
Peter Škerl

OA Petra Škerla
16.00-17.00
ZAPLEŠIMO z Meto Zagorc
družabni dogodek
22.30-23.30
BORCI BARANTAJO
zabavna priložnostna dražba z Goranom Medjugorcem

BRALNICA

9.00-10.00
OTVORITEV BRALNICE
ura pravljic z Marjano Moškrič
11.00-00.00
MEDIATEKA - Rok Vevar
video predstavitev zbirke v ustanavljanju

EnKnapGroup STUDIO
10.00-11.00
STANJE STVARI - Nina Meško
plesni dogodek

BLAGAJNA
8.00-15.00
FRIZERAJ z Rokom Naranđo
družabni dogodek

ANA MONRO - ŠUGLA
Ana Monro, najbolj znana skupina uličnega gledališča pri nas, bo predstavila dosežke letošnje
generacije ŠUGLE, šole uličnega gledališča.
*PRED VHODOM V CENTER
BORCI BARANTAJO
Zabavna dražba z Goranom Medjugorcem, kjer lahko na sproščen način pridete do stvari, ki so vam
všeč, kot tudi do predmetov iz zgodovine Kulturnega doma Španski borci.
BORCI PLEŠEJO
zabava
DELAVNICA ILUSTRACIJE
Peter Škerl
Iz znanega odlomka slovenske klasične literature bomo skupaj s Petrom Škerlom razvijali kratko
zgodbo v stripu v črno-beli risbi. Ustvarjanje bo temeljilo na junaku in poteku zgodbe, inovativnost in
kreativnost pri razvijanju zgodbe pa bo prepuščena udeležencem likovne delavnice.
DUO ZLATNI ZUBI
Legendarni glasbeni dvojec, Marko Brecelj in Ivan Volarič-Feo, se po skoraj tridesetih letih pred vašimi
očmi in ušesi reinkarnira in se posebej za to priložnost preimenuje v Duo Bezzubi.
FRIZERAJ Z ROKOM NARANĐO
KJE SI ZDAJ PROLETER?
Razstava
Esad Babačić, pesnik in član legendarne skupine Via ofenziva, tokrat pripravlja razstavo, v kateri
kontrastira aktivizem 80' let prejšnjega stoletja in sodobno družbeno stvarnost. Preko fotografij in
parol nas popelje skozi skorajda 30-letno odbobje obstoja Španskih borcev.
KRATKI FILMI ŠTUDENTOV AGRFT
Janez Janša: Projekt, dokumentarni film, 2008
Režiser: Boris Bezić

Poleti 2007 so se trije slovenski sodobni umetniki uradno preimenovali v Janeza Janšo, kakor je bilo
ime tedanjemu predsedniku vlade. Ali gre pri izbiri imena za naključje? Ali pa ima ta gesta korenine v
političnem, umetniškem nagibu?
Samoupravni organ, tv igra 2008
Režiser: Žiga Virc
Posneto po literarni predlogi Mojster in Marjeta Toneta Partljiča.
Sestrična, igrani film 2008
Režija: Kaja Tokuhisa
Poleti 1938. se sestri Ema in Zala odpravita na izlet do hiše, kamor sta kot deklici hodili na počitnice k
sestrični Luciji. Srečanje s pozabljeno preteklostjo jima odpre povsem nove poglede na življenje.
Lasje, igrani film 2008
Režija: Barbara Zemljič
Lasje so črna komedija o tem, kaj se zgodi, če protagonisti živijo v sanjah namesto v realnosti. Film,
kjer se nedolžne situacije sprevržejo v psihološko detektivko.
MAESTRO
Impro liga
Improvizatorji Impro lige iz KUDa France Prešeren Trnovo
Trije improvizatorji se bodo za vaše poglede in simpatije borili v različnih improvizacijskih disciplinah.
Vse, kar bo rečeno in storjeno, bo ustvarjeno instantno pred vašimi očmi, brez vnaprej pripravljenih
scenarijev in prišepetovalcev. Začimbe boste lahko dodajali sami z vašimi idejami in predlogi. Končni
zmagovalec bo le eden.
MEDIATEKA - Rok Vevar
video predstavitev zbirke v ustanavljanju
MLADE RIME
Mlade rime so zemljevid pesniške generacije, ki si šele utira pot na literarno, pesniško obzorje in
združuje že prepoznavne ali še skrite pesniške talente. V prvem delu se bodo predstavili pesniki:
Veronika Dintinjana, Radharani Pernarčič, Ana Trebežnik, Gašper Kokot, Karlo Hmeljak, Anja Novak,
Barbara Jurša, Blaž Iršič, Špela Zupan, Stanka Hrastelj, Anjuša Belehar, Glorjana Veber, Stella
Ančimer, Dejan Koban in Živa Mestek.
V drugem delu, ko se bo poezija združila z glasbo, nastopajo: Blaž Božič s skupino, Tia Žabca in
kantavtor Mihael Lajlar.

NAME PIECES PO JOHNU CAGEU
Orkester muzikološkega društva
4-minutna skladba nastala po Johnu Cageu, v kateri poljubno število nastopajočih z različnimi
improviziranimi toni glasbeno »izgovori« svoje ime.
NOČNI POGOVORI Z MOJCO
film Vlada Škafarja
Ponoči, ko ljudje spijo, nekateri glasovi ostajajo budni. Podnevi ljudje živijo, kot da noč ne obstaja.
OGENJ IN BESEDA- 15 LET VSTAJE MAJEV V MEHIKI
Siniša Gačić, Gašper Kralj in Darij Zadnikar bodo gvorili o zapatistični vstaji Indijancev, o svojih
srečevanjih z njimi in o pomenu za tukajšnji svet brez spomina in upanja. Večer bo potekal ob izvirnih
fotografijah in zvokih ljudi barve zemlje.
OTROŠKA MATINEJA
Volk in 7 kozličkov
KUD Jazbec in partnerji &OŠ Zbora odposlancev iz Kočevja - Gledališka skupina Ciciškrati
Kaj se zgodi, če mali kozli ne ubogajo mame Koze?!
Ribič in ribica, lutkovna predstava
Lutkovno gledališče Ristanc

Nataša Polanec in Barbara Mrak sta hkrati animatorki in ustvarjalki lutk. Lutkovna uprizoritev Ribiča in
ribice parafrazira znano Puškinovo pravljico o človeški lakomnosti, ki ne pozna meja in je zato
kaznovana.
Pa eno bolho za pomoč!
Otroška folklorna skupina KUD Židan parazol
Dogajanje je postavljeno v hišo starih staršev v predmestju Ljubljane, kjer hišna dekla pospremi
otroke spat. Ko dekla odide, otroci začnejo uganjati norčije. Kakšne, bomo videli v odrski postavitvi.
Koncert Mešanega pevskega zbora Glasbene mladine
Nastop zbora pod vodstvom Mateje Kališnik.
Koreografije oddelka za sodobni ples SGBŠ Ljubljana
Učenke oddelka za sodobni ples se predstavljajo s petimi avtorskimi koreografijami.
OTVORITEV BRALNICE
URA PRAVLJIC z Marjano Moškrič
Marjana Moškrič je vse življenje posvetila knjigi in knjižničarstvu. Svojo ustvarjalno pot je začela v
Knjižnici Fužine in nadaljevala v Knjižnici Polje, kjer še danes razdaja razkošje besedne umetnosti v
obliki pravljic za najmlajše, pogovorov in izvrstnih avtorskih plakatov. Obseg njenih del raste iz leta v
leto, od pravljic do del za odrasle bralce.
OTVORITEV MEDIATEKE
Rok Vevar
Zbirka gradiv in dokumentov o sodobnih scenskih umetnostih s poudarkom na sodobnem plesu ima
namen zapolniti vrzel, ki vlada na tem področju. O zbirki se govori že vrsto let in zdaj je pravi čas, da
se ustvari.
PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE
Vevška godba je eden najbolj znanih amaterskih pihalnih orkestrov v Sloveniji. Člani orkestra uživajo v
medsebojnem druženju in igranju atraktivne glasbe, s katero zadovoljujejo duhovne potrebe svojih
poslušalcev. Leta 2000 so proslavili že stoto obletnico obstoja, na dirigentskem stolčku pa je trenutno
Aljoša Deferri.
*PRED VHODOM V CENTER
PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR
Partizanski pevski zbor je še danes ponosen izvajalec partizanskih in domoljubnih pesmi, ki nas tudi v
sedanjosti spominjajo in opominjajo na težke, a tudi lepe čase NOB-ja.
PERPETUUM JAZZILE
Vokalna zasedba Perpetuum Jazzile je edini zbor pri nas, ki se posveča izključno popularni in jazzovski
vokalni glasbi. Njihov repertoar pod taktirko umetniškega vodje Tomaža Kozlevčarja predstavlja
atraktivni izbor vokalne jazzovske in popularne glasbe, ki poslušalca neizogibno napolni z energijo, a
mu obenem prišepne: pozabi vendar, da se ti mudi.
PETJE POZABLJENIH PESMI
Garažni ženski pevski zbor Kombinat je skupina 30 deklet, ki so se na dan upora, 27. aprila 2008,
zbrale na ustanovni skupščini v ljubljanskem Rogu in sklenile, da bodo prepevale pesmi upora z vsega
sveta. Na tem družabnem dogodku ste toplo vabljeni, da se njihovim predstavnicam pridružite ob
petju in si skupaj pričarate prenekatere pozabljene trenutke!
PLESNA NACIONALA
Zgoščena predstavitev kratkih del širšega kroga slovenskih plesnih ustvarjalcev, ki skozi predstavitve
svojih del v dolžini 5-10 min najdejo konkreten razlog za medsebojno spoznavanje, druženje,
informiranje, reflektiranje, spoznajo nov center za ples in se javnosti zgoščeno predstavijo skozi
večurni plesni maraton.
PLES NA PLATNU

Izbor plesnih filmov.
POIZKUS – SVETI TRIJE IN MASKA
Katja Legin
Vsak poizkus traja 30 minut in se odvija v praznem gledališču kot interakcija med performerjem in
gledalcem. Mnogo pozneje se zgodi analiza poizkusa.
SEKSUALNA PERVERZIJA V CHICAGU
KUD Medvode
Gre za literarno mojstrovino izpod peresa ameriškega dramatika Davida Mameta. Spremljamo dva
dobra prijatelja in dve sostanovalki. Eden od prijateljev in ena od sostanovalk se spoznata in
postaneta par, nad čimer pa preostala dva nista ravno navdušena. A zveza ne traja dolgo, saj kmalu
ugotovita, da nimata nič skupnega.
SLOVENSKI NOGOMETNIKI
Slovenski nogometniki se predstavijo s kratkim filmom iz nedavnega evropskega prvenstva ter izvirnim
in nepredvidljivim čarobnim spojem glasbe in poezije.
STANJE STVARI
Nina Meško
Naslov projekta je povzet po filmu Der Stand der Dinge, ki prikazuje refleksijo filmske industrije in
položaj umetnika. Osrednje dogajanje se vrti okoli video intervjujev ustvarjalcev, producentov in
teoretikov plesa, ki gledalca seznanjajo s sistemom produkcije in postavljajo ustvarjalca – umetnika
nasproti njegovim stvaritvam.
STEND AP KOMEDIJA
»StendAp« je sposojena iz imena »Stand up comedy«, ki prihaja iz Amerike, kjer je ta oblika
gledališča prisotna že več kot 30 let. Tokrat bo nastopil eden najpopularnejših mojstrov te razvijajoče
se zvrsti pri nas Vid Valič z gosti.
TONIGHT I CELEBRATE
Uroš Kaurin / Via negativa
Performans bi lahko opredelili kot koncert za igralca in njegovo publiko, v katerem je osnovna tema
teatraličnost njunega razmerja: njegova globina in njegova plehkost, njegova resničnost in njegova
iluzoričnost.
UTOPIJA
E.P.I. Center
Utopija ni predstava. Je prelomna, podžiga nostalgijo, averzijo, upanje in bes. Je nekaj, kar se dotika
današnjega časa prav tako kot govori o preteklem. Je nekaj, kar vstopi skozi zadnja vrata in preseneti
s prefinjenim prijemom. Je nekaj, pri čemer si želimo biti udeleženi.
ZAPLEŠIMO Z METO ZAGORC
Brezplačna urica družabnega plesa
Vstop na vse dogodke je brezplačen.
Informacije.
office@en-knap.com
oi.ljubljana@jskd.si
zkdlj@siol.net
Španski borci
T 01 430 67 70
E office@en-knap.com
S www.spanskiborci.si

