
 
 

PRIJAVNICA NA LIKOVNI EX TEMPORE  

Bit11Beat v Vipavskem Križu, 9. julij 2021 

 

 
Ime in priimek: __________________________________________ 

Naslov in kraj bivanja: __________________________________________ 

Kontaktna številka: _____________________ 

e-naslov: ___________________________ 

Starost: ________________ 

 

Morebitne zdravstvene posebnosti: _______________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Vsi osebni podatki se zbirajo le z namenom izvajanja aktivnosti. S podpisom dovoljujem fotografiranje sebe oz. 

svojega otroka na aktivnostih za objavo fotografij na spletni strani Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih 

in FB profilu. 

Dogodek bo potekal po vseh navodilih NIJZ v času pandemije COVID-19.  

  

Podpis: 

( v primeru da oseba ni polnoletna potreben podpis starša in kontakt starša) 

___________________________________ 

 
 
 
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na naš e- naslov info@mc-hisamladih.si do 
vključno ponedeljka 5. julija.

mailto:info@mc-hisamladih.si


 
Likovni ekstempore 

Vipavski Križ, 9. julij 2021 

MKC Hiša mladih, v sodelovanju z JSKD Območna izpostava Ajdovščina, vabi mlade likovne ustvarjalce 

k sodelovanju na ekstemporu, ki bo 9. julija potekal v slikovitem naselju Vipavski Križ.  

Tema: Videz ali notranje doživetje 

Potek ekstempora: 

9.45 zbiranje udeležencev ekstempora  

10.00 pozdravni nagovor organizatorja  

10.15 uvod v likovno delavnico, strokovni napotki (mag. Silva Karim) 

10.30  pričetek ustvarjanja 

13.00 kosilo  

15.30 oddaja izgotovljenih izdelkov za razstavo 

16.00  odprtje razstave v Galeriji Vipavski Križ z zaključkom dogodka 

 

Pogoji za udeležbo: 

- starost od 15. do 30 leta  

- veselje do likovnega ustvarjanja 

Organizator nudi: 

- materiale za ustvarjanje (slikarska platna, akrilne barve, čopiče …) 

- malico in kosilo ter osvežilne pijače 

Če bi radi ustvarjali z drugačnimi likovnimi tehnikami, morate materiale in pripomočke prinesti s 

sabo. Priporočamo, da prinesete s sabo tudi skicirko ali nekaj papirja in svinčnik za skice. 

Vsi udeleženci ekstempora dobijo spominska priznanja. S svojimi likovnimi izdelki bodo lahko 

sodelovali tudi na letošnji razstavi Videz tipnega, ki jo organizira Javni sklad Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti.  

Vsak udeleženec ekstempora soglaša, da lahko organizator njegova dela razstavlja, reprodukcije pa 

objavlja v medijih v promocijske namene organizatorja MKC Hiše mladih. 

Prijazno vabljeni k ustvarjanju in sodelovanju! 


