LUNIN MED
Z ZVOKOM IN PESMIJO NAOKROG IN NAZAJ

Z zvokom in pesmijo naokrog in nazaj je bila
široko zastavljena projektna vsebina, s katero smo želeli otroke vzpodbuditi h glasbenemu
ustvarjanju, prepevanju, izdelovanju glasbil in
zvočil, plesu, improvizaciji, raziskovanju zvoka in
osnov glasbe skozi igro.

Na premišljeno oblikovanih delavnicah štirih
vsebinskih sklopov »Sledenje gibu in sledenje zvoku«, »Zvočne krajine«, »Popotovanje s
slovenskimi ljudskimi pesmimi pospremljenimi
z glasbili in zvočili sveta« in »Glasbeno popotovanje v obrobne pokrajine Slovenije (od Prekmurja s Porabjem do Rezije)« smo se pod budnim
očesom mentorice Mateje Gorjup in mentorja
Sama Kutina igrali z zvokom, ob tem pa raziskovali pisane zvočne svetove, se spoznavali s slovenskimi ljudskimi pesmimi, pa z glasbili sveta in
zvočili z vseh vetrov.

Skupaj z otroki smo kreirali glasbo, raziskovali
polje improvizacije in giba; izrisovali smo zvočne
krajine, izdelovali preprosta glasbila in se sprehajali ter tekali po različnih pokrajinah – na krilih
pesmi in zvoka.

S projektno vsebino Z zvokom in pesmijo naokrog in
nazaj smo stremeli k več, med seboj povezanim ciljem:
k spodbujanju otroške ustvarjalnosti in samo-izražanju,
raziskovanju zvoka in zvočnih svetov, spoznavanju otrok
z bogato dediščino slovenske ljudske pesmi; prav tako
smo otrokom na zanimiv način skušali predstaviti čarobni svet glasbene improvizacije, pa manj znana ljudska
glasbila z raznih koncev sveta; otrokom smo pokazali,
da je izdelava preprostih glasbil lahko nadvse zabavna,
zlasti pa koristna za naš planet, saj smo mnoga zvočila
izdelali iz recikliranih materialov. In kar je najpomembnejše, otrokom, staršem, skrbnikom, vzgojiteljem smo
skušali približati neverjetno vznemirljiv glasbeni svet.

http://kudanarhiv.org
Projekt Z zvokom in pesmijo naokrog in nazaj smo v letu 2014 izvedli v okviru Kulturno umetniškega društva
Anarhiv. Financirala ga je Mestna občina Ljubljana, z infrastrukturo pa so jo podprli partnerji MG+MSUM,
SMETUMET – Kulturno ekološko društvo, KUD Mreža in YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

