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SLIKE NA LEDU 2023  BILDER AM EIS 2023

V A B I L O

Koroški medijski center za izobraževanje in pouk vas v sodelovanju s Koroškim direktoratom za šolstvo 
vabi k sodelovanju v edinstveni evropski galeriji na prostem BILDER AM EIS na Belem jezeru.

/ Glej.Prostor.Belo jezero / Schau.Platz.Weißensee 

Koroški medijski center pozimi že 21. izvaja edinstveno umetniško galerijo na prostem na Belem jezeru. 

/ Jezero.Umetnost / See.Kunst 

Karkoli mladi umetniki raziskujejo ali oblikujejo v razredu, lahko s plakati predstavimo širokemu 
občinstvu v velikem obsegu. Razen velikosti plakata, omejitve za umetniško izražanje ne obstajajo.

V učilnici se obravnavajo različne teme in jih obravnavajo v najrazličnejših umetniških stilih. 
Dodaten izziv je vrsta predstavitve, eden od ciljev galerije je obravnavati razpoložljiv medij ter 
kreativno in privlačno predstaviti svojo temo v galeriji, kar je cilj tega medijsko-izobraževalnega projekta.

/ Da.Glej.Sem / Da.Schau.Her 

Šolarji vseh vrst in starosti ter umetniki razstavljajo svoja dela, izmenjujejo ideje z drugimi, 
sklepajo nova prijateljstva in dobivajo ideje za nove umetniške projekte.

/ Kulturna vzgoja je del splošnega izobraževanja. / 
Kulturelle Bildung ist Teil der Allgemeinbildung. 

Ne glede na to, ali gre za projekte, grafike, slike, risbe, kolaže, fotografije itd., 
z ustvarjalnostjo in inovativnimi ponudbami z umetniškim obsegom spodbujamo 
otroke in mlade, da svoje individualne skrbi in vizije vnašajo v oblikovanje svojega 
osebnega, šolskega in družbenega okolja. Priložnost za to ponuja sodelovanje na 
SLIKE NA LEDU/BILDER AM EIS, pobudi medijskega centra 
za izobraževanje in poučevanje v sodelovanju s Koroško šolsko upravo.

/ Prosta izbira teme. / Freie Themenwahl.

Spremljamo vas od začetnih idej do končnega izdelka (grafična priprava).

Veselimo se vaše udeležbe na SLIKE NA LEDU 2023 / BILDER AM EIS 2023!

Otvoritev | nedelja, 29. januarja 2023 od 13.00 ure dalje.
na zaledenelem Belem jezeru.

(Upoštevajte veljavne zvezne predpise COV19!)


