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AKTUALNO

NOV ROKODELSKI VIDEO
Rokodelske delavnice v Srcu Slovenije
povezujejo mojstre z radovednimi obiskovalci.
Prvi vtis o delavnicah in rokodelcih ponuja tudi
pred kratkim posnet video, v katerem so
predstavljeni lončarka Tatjana Hlačer, oglarji iz
oglarske domačije Brinovec, peki iz Hiše kruha,
Turistična točka Srca Slovenije, zeliščarka Sabina
Grošelj ter kovašto Janka Grašiča. Poglejte si
video: https://www.youtube.com/watch?v=5x‐
4h7q1My0&feature=youtu.be

dediščine iz vse države. O izzivih tega področja
so med drugim spregovorili tudi v TV oddaji
Polnočni klub, posnetek si lahko ogledate na
povezavi:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/polnocni‐
klub/174341274 Oddaja je bila na sporedu dne
13. junija 2015.

PRILOŽNOSTI ZA PREDSTAVITVE
IN OGLEDE
LUFt – Loški umetniški festival, Mestni trg v
Škofji Loki, 4. julij, 8. avgust, 12. september, 10.
oktober, 28. november in 19. december 2015.
Organizator: Kulturno društvo Loški umetniški
festival, T: 040 167 381,
E: festival.luft@gmail.com
Likof na taberhi, Muzej na prostem Rogatec, 18.
julij 2015.
Organizator: Zavod za kulturo, turizem in razvoj
Rogatec, T: 03 818 62 00, E: tic.rogatec@siol.net

Izsek iz novega rokodelskega videa, ki prikazuje
lončarke med delom.

Anin sejem, Višnja Gora, 28. julij 2015.
Organizator: Turistično društvo Višnja Gora,
T: 041 554 548, E: visnjagora.td@gmail.com

ROKODELSTVO POVEZUJE

Kmečki praznik, Moravče, 28. julij 2015.
Organizator: Društvo podeželske mladine
Moravče, T: 031 457 585,
E: cerar.mare@gmail.com

Razvojni center Srca Slovenije kot koordinator
Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije vse
intenzivneje povezuje akterje rokodelske

Za vsebino je odgovoren Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. Projekt Mreža rokodelcev Srca Slovenije sofinancira Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
Izdelovanje unikatnih voščilnic iz
suhega cvetja in ostali unikatni
izdelki: JOŽA JAMŠEK
Joža Jamšek je vsestranska umetnica, ki se z
različnimi vrstami umetnosti ukvarja že odkar je
zaključila šolanje. Blesti povsod, kjer je potrebna
kreativnost in inovativnost. Po poklicu je
arhitektka, njena zanimanja pa segajo vse od
grafičnega in unikatnega oblikovanja ter slikanja
do glasbenega ustvarjanja.
Ko ne nastopa s svojo instrumentalno vokalno
skupino Etno POT, ki izvaja ljudsko glasbo
Evrope in drugih dežel, je zaposlena z vodenjem
ustvarjalnih delavnic. Ljudi na srednjeveških in
drugih prireditvah poučuje kaligrafije oz.
lepopisja, ali pa skupaj z njimi ustvarja prekrasne
voščilnice in slike iz suhega cvetja.

Joža Jamšek z veseljem razvija in oblikuje tudi
turistične spominke. Leta 2002 je bila tudi
nagrajena z Zlato vitico za doseženo prvo mesto
na javnem natečaju turističnih spominkov
Občine Litija. Nagrado je prejela za figuro ptice,
upodobljene na vaški situli – orla v letu.

Med njenimi mnogimi izdelki so še fotografije
narave in portreti, akvarelne slike metuljev, slike
ornamentov v krogu – mandal, dekorativni in
uporabni predmeti iz gline, prikupni vitraži iz
barvanega in graviranega stekla ter slike in
voščilnice iz posušenega cvetja in drugih rastlin,
ki jih trudoma nabira čez leto.
Ob pogledu na opus njenih izdelkov spoznamo,
da človeška domišljija res ne pozna meja.

Joža Jamšek
Renke 9, 1282 Sava pri Litiji
T: 070 400 829
W: http://ornamento.weebly.com
E: jjornamento@gmail.com

DODATNE INFORMACIJE
Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si, W: www.razvoj.si, W: www.srce‐slovenije.si

