SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH''
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v sodelovanju
z Zvezo ustvarjalnih društev Kranj (Krice krace) in KS Besnica vabi na

likovno delavnico v Besniški dolini,

v nedeljo, 21.junija 2020, od 15.00 do 18.00,
pred šolo v Zgornji Besnici (Videmce 12, 4201 Zg. Besnica).
Pri delavnici nam bo navdih in vodilo Besniška voščenka, ki je značilna za to dolino. Ta stara gorenjska sorta jabolka je
odlična za predelavo v jabolčni sok, plodovi so debeli okroglasto ploščati, ob muhi rebrasti z voščeno prevleko. Koža je
svetlo rumena, na sončni strani rdeča. Meso je čvrsto, kiselkasto in sočno. Čas zorenja, obiranja sredi oktobra, izrazita
kislina se v shrambi nekoliko umili, dobra obstojnost – od januarja do julija.
Pregovori o jabolkih: Jabolko ne pade daleč od drevesa – Na lesniki jabolko ne rase – Eno jabolko na dan, odžene
zdravnika stran – Jabolko je zjutraj zlato, opoldne srebrno, zvečer svinčeno …
Malica: Domač kruh, maslo in jabolčna čežana oz. marmelada.
Izvedba delavnice: Namen: zunanja podoba jabolka bo predstavljala ponotranjene občutke, ki jih doživimo ob pogledu
na drevo jablane, jabolko, kaj doživimo, ko ga jemo, pijemo njegov sok, jemo jabolčni zavitek. Kaj nam pomenijo
pregovori.
Material: striroporne krogle (reciklaža), žica, olfa nož, mekol, različni papirji, vrvica.
Postopek: uporabili bomo stiroporne krogle, različnih dimenzij, ki so bile nekdaj umetniška inštalacija svetlobne gverile.
Z nekaj minimalnimi rezi jim bomo dali obliko jabolka. Po sredini bomo uvedli žico, ki jo bomo na krajih zaključili v
muho in pecelj, ki bo hkrati tudi nosilec, če hočemo jabolko obesiti. Sledi kaširanje, utrjevanje z mekolom in pak
papirjem. Zadnja plast pa bodo papirji različnih barv – kolažiranje.
Taka jabolka bodo imela kaj povedati. Odražala bodo naš odnos do narave in družbe in razkrila naš domišljijski svet.
Delavnica je namenjena vsem od 4. leta dalje tudi kot družinsko ustvarjanje.

Vaša mentorica bo Ksenija Ponikvar iz Zveze ustvarjalnih društev Kranj (Krice krace).
Zaželene prijave na vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali gsm 040 733 344.
Delavnica se bo odvijala na prostem, v primeru dežja pa v šoli. Udeležba je brezplačna.
Več o projektu Spoznajmo biodiverziteto v naseljih: http://www.ctrp-kranj.si/project/biodiverziteta-v-naseljih/
Več o Krice kracah: https://www.facebook.com/krice.krace.9
Dogodek se organizira v okviru operacije »Spoznajmo biodiverziteto v naseljih« (LAS Gorenjska košarica), ki jo delno financira Evropska
unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014-2020.

