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Bookmobil u Murteru
Bookmobil nudi pregršt zanimljivih naslova za

sve uzraste koji se slobodno mogu razmijeniti

za druge knjige ili manju donaciju. Ponesite sa

sobom nešto što ste već pročitali i što ćete

zamijeniti za knjigu koja vam upadne u oko na

Trgu Rudini u prtljažniku knjižare na

kotačima!

Radionica  „Blackout poetry“
Radionica pisanja „Blackout poetry“ je

alternativni način stvaranja poezije iz gotovih

tekstova, a potiče pisanje i pomaže razvitku

kreativnosti. Stihovi nastaju tako da se

nasumično izaberu riječi u zadanom tekstu, a

ostatak teksta se oboji ili oblikuje po želji. 

Druga strana prirode
Izložba fotografija prikazuje drugu stranu

prirode u Šibensko-kninskoj županiji, odnosno

prirodu prekrivenu čovjekovim otpadom. Cilj

izložbe je da se osvijesti naš veliki utjecaj na

prirodu, a na koji svjesnim djelovanjem

možemo utjecati na korist i prirode i čovjeka. 

Naš rodni zavičaj
Izložba fotografija popraćenih stihovima na

temu Murtera i Kornata. 

LIPANJ, 2021.



Čovječe, uglazbi se!
Povodom Svjetskog dana glazbe 21.6.,

održat će se jam session koji će voditi Mate

Skračić sa svojim M.S.A.Q. Osmišljen je tako

da zainteresirani donesu svoj instrument te 

daju svoj doprinos svjetskom danu glazbe

kroz improvizaciju i kreativno glazbeno

izražavanje.

STEM radionica
Otkrijte robotiku putem micro: bit kompleta!

Ova radionica namijenjana je mladima od 9

do 13 godina, a na njoj ćemo učiti kako

izgraditi robota te kako ga programirati  za

obavljanje određenog zadatka. Na radionici

će se raditi u timovima, a koristit ćemo jedan

od micro: bit kompleta koje će nam ustupiti

Narodna knjižnica i čitaonica Murter.

LEGO kocke u STOP animaciji
U Društvenom centru Jedro će mladi od 9 do 15

godina starosti moći sudjelovati na radionici stop

motion tehnike s lego kockama u glavnoj ulozi.

Radionica će se sastojati od uvoda, namještanja

seta za snimanje i samog snimanja.

Ono što je potrebno donijeti na radionici je

mobitel s napunjenom baterijom, lego

kocke(ukoliko ih imate) i preuzeta aplikacija „Stop

Motion Studio“.

LIPANJ, 2021.
Koncert povodom Svjetskog
dana glazbe
Obilježavanje Svjetskog dana glazbe

koncertima tri grupe; SuperGrupa, Soul

hospital i Tripopodne u Caffe baru Reful na

plaži Luke.



Radionica eko-scenografije
6. i 7.7.2021. organizira se radionica održive

scenografije za mlade i sve koji imaju interes u

očuvanju prirode koju će voditi Nina Šegović. Prvi

dio radionice održat će se u DCJedru gdje će

sudionici saznati više o ekoscenografiji kroz

prezentaciju uspješnih projekata raznih

scenografa, arhitekata i umjetnika. Kroz

prezentaciju sudionici će prikupiti inspiraciju i

ideje za drugi dio radionice koji će se održati na

plaži Luke, blizu Caffe bara Reful. Na toj lokaciji,

koja je ujedno i lokacija festivala, će zajedno s

voditeljicom ostvariti svoje ideje te zajedničkim

kreacijama dati festivalu zelenu notu. 

Škola u gajeti
Škola u gajeti je ljetna škola jedrenja namijenjena mladima

od 8 do 16 godina starosti koji će zajedno s učiteljem

jedrenja ploviti murterskim akvatorijem u školskim

gajetama Kurnatarica i Zadrugarka. Kroz Školu u gajeti

djeca će sticati potrebna praktična znanja kako bi unutar

udruge Latinsko idro, ali i samostalno mogli nastaviti

primjenjivati naučene pomorske vještine.

Jam Session u sklopu Festivala
slobodne glazbe
U sklopu Festivača slobodne glazbe održat će se

jam session na plaži Luke (Cafe bar Reful) koji će

voditi Mate Skračić sa svojim M.S.A.Q. Osmišljen

je tako da zainteresirani donesu svoj instrument

te zajedno s glazbenicima improviziraju,

razmjenjuju ideje i kreativno se izraze glazbom.

SRPANJ, 2021.



Eko - ljeto
Na edukativnim radionicama "Eko-ljeto", djeca će

u ugodnom ambijentu plaže Čigrađa na zanimljiv

način i u ugodnom ambijentu plaže Čigrađa učiti

o zaštićenim i drugim morskim vrstama. Neke od

tema radionica koje će se u sklopu Eko-ljeta

obrađivati su bioraznolikost otoka Murtera i

Kornatskog otočja, recikliranje otpada, kreativno

izražavanje i stvaranje pomoću materijala koji se

inače odbacuju, povijest i kultura murterskog

kraja...

13. Festival slobodne glazbe
U tri dana održavanja festivala, svi će ljubitelji

glazbe u ugodnom ambijentu plaže Luke uživati

na koncertima domaćih i gostujućih izvođača, DJ

izvedbama na plaži i slobodnim sessionima za

posjetitelje. Zajednički nazivnik svih događanja je

improvizacija čime se otvara mogućnost

nastanka raznovrsnih glazbenih putovanja.

Gostovanje spisatelja
Ogranak Matice hrvatske u Murteru ugostit će

autora/spisatelja,a svi sudionici će mu moći postavljati i

pitanja i u ugodnom druženju porazgovarati s njim/njom.

SRPANJ, 2021.



Radionica izrade glazbenog memorya
Na radionici izrade glazbenog memorija djeca će izraditi

vlastitu društvenu igru. Svima poznata društvena igra

memory bazira se na spajanju identično oslikanih karata. U

Zvukovnom memoryu je poanta spojiti iste zvukove.

Koristit ćemo se prirodnim materijalima od kojih ćemo

izrađivati male spremnike u koje ćemo staviti razne

šuškave predmete kao što su; riža, kamenčići, grančice,

vijci, itd.. Na kraju radionice, svatko će izraditi zvukovni

memory kojeg će moći ponjeti sa sobom kako bi mogao

zaigrati sa svojim prijateljima i obitelji. Djeci će ova

radionica doprinjeti pamćenju i finoj motorici.

Eko - ljeto
Na edukativnim radionicama "Eko-ljeto", djeca će u ugodnom

ambijentu plaže Čigrađa na zanimljiv način i u ugodnom

ambijentu plaže Čigrađa učiti o zaštićenim i drugim morskim

vrstama. Neke od tema radionica koje će se u sklopu Eko-

ljeta obrađivati su bioraznolikost otoka Murtera i

Kornatskog otočja, recikliranje otpada, kreativno

izražavanje i stvaranje pomoću materijala koji se inače

odbacuju, povijest i kultura murterskog kraja...

Škola u gajeti
Škola u gajeti je ljetna škola jedrenja namijenjena mladima

od 8 do 16 godina starosti koji će zajedno s učiteljem

jedrenja ploviti murterskim akvatorijem u školskim

gajetama Kurnatarica i Zadrugarka. Kroz Školu u gajeti

djeca će sticati potrebna praktična znanja kako bi unutar

udruge Latinsko idro, ali i samostalno mogli nastaviti

primjenjivati naučene pomorske vještine.

KOLOVOZ, 2021.

Izložba
Izložba fotografija/slika/radova u organizaciji

Ogranka Matice hrvatske u Murteru.

Glazbaonica
Dječja glazbaonica namijenjena djeci između 4 i 7 godina za

izražavanje svojih kreativnih sposobnosti glazbom;

stvaranje tijeloglazbe te učenje pjesama uz pokret kojima

prihvaćamo i spajamo međusobne razlike dobi, spola,

stavova....



Dani Latinskog idra
• 08.09.2021. blagdan Male Gospe                                                                                  

⇨otvaranje DLI smotrom klapa pod latinskim

jedrom u DC Jedro i staroj rivi                                                                                  

⇨veslačka regata (mala, ženska i muška regata)

u uvali Hramina                                                                                                          

• 19.09.2021. Didovin veslun                                                                                                                               

muška veslačka regata »Didovin veslun« u uvali

Hramina                                                                                                                     

• 24.09.2021. Malo latinsko idro                                                                                                             

⇨dječja regata »Malo Latinsko idro« u uvali

Hramina                                                                                                                   

⇨likovna i edukativna radionica za djecu u DC

Jedro                                                                 

 ⇨kulinarska poslastica, tradicionalni specijaliteti

»Babina večera« na staroj rivi                                                                                                                                         

• 24.09.2021. Projekcija i izložba                                                                                                               

⇨prikazivanje kratkih filmova “Pogled u prošlost”

u DC Jedro                          ⇨izložba slika Georga

Gindla “Pogled u prošlost” u DC Jedro                                                                                                                                                                                              

• 26.09.2021. Latinsko idro                                                                                                                        

⇨glavna regata »Latinsko idro« murtersko

betinskim akvatorijem                                                            

Škola u gajeti
Škola u gajeti je ljetna škola jedrenja namijenjena mladima

od 8 do 16 godina starosti koji će zajedno s učiteljem

jedrenja ploviti murterskim akvatorijem u školskim

gajetama Kurnatarica i Zadrugarka. Kroz Školu u gajeti

djeca će sticati potrebna praktična znanja kako bi unutar

udruge Latinsko idro, ali i samostalno mogli nastaviti

primjenjivati naučene pomorske vještine.

RUJAN, 2021.

Eko izložba
Izložba kreativnih radova nastalih na dječjim

radionicama EKO-LJETO



SOUND FLOWER
U rujnu će se održati tri tematski povezane

radionice za mlade od 14 godina pa nadalje. Kroz

dramsku radionicu i radionicu stop-motion

animacije, mladi će putem društvenih mreža i

vlastitim stop motion video radovima prenositi

poruke očuvanja okoliša. Za svaku stop motion

animaciju osmisliti će jingl i potom ga snimiti u

obliku mp3 datoteke u glazbenom studiju. Jingl će

pratiti temu videa i time na atraktivan i pamtljiv

način poslati poruku čuvanja prirode. Povezanost

dramske i glazbene umjetnosti kroz igru uloga i

osmišljavanje jinglova omogućava mladim ljudima

da komuniciraju na drugačijoj razini, lakše usvajaju

pojmove i tipove ponašanja. 

Dramski dio će voditi Marina Saračević Živković,

radionicu stop animacije Nina Šegović i Andrej

Husić a snimanje jinglova Darko Živković.

Murter u detaljima
Kviz “Murter u detaljima” održavat će se jednom

mjesečno, sveukupno 4 puta. Tema ovog kviza bit će

Murterski godišnjaci, odnosno odgovori na pitanja koja će

se postavljati moći će se naći upravo u Godišnjacima,

ovisno o temi kviza. Sudionici kviza će se moći prijaviti kao

pojedinci ili ekipe, a nakon svakog kviza, pobjednička ekipa

će dobiti i prigodne nagrade.

RUJAN, 2021.



Mala škola pomorske baštine
Mala škola pomorske baštine namijenjena je djeci i

mladima, a provodit će se jednom mjesečno od listopada

2021. do lipnja 2022. Ovu školu vodit će članica udruge

Latinsko idro, Tina Skračić koja će povremeno ugostiti i

druge voditelje, dobre poznavaoce murterske tradicije

kako bi na zabavan i zanimljiv način mladima i djeci prenosili

teorijska znanja o običajima, o dijelovima drvenog broda i

brodske opreme, o brodograditeljima u drvu i drugim

srodnim elementima pomorske baštine.

Dajem i primam
Radionice oslikavanja tkanine, kreativne eko

radionice za djecu , tečajevi tradicionalnih

plesova ili pjevanja, tečajevi stranih jezika,

kulturna razmjena kroz večeri kuhanja, tematske

glazbene večeri i sl. Radionice mogu uključivati i

jezičnu razmjenu, jedan na jedan, u kojoj volonteri

uče hrvatski jezik...

Dramske radionice za djecu
Od listopada do siječnja će udruga Dramski

amateri Murter održati 4 radionice (jednu

mjesečno) u cilju pokretanja dramskih radionica

za djecu. Pa su tako ove radionice namijenjene

učenicima osnovne škole koji će zajedno s

voditeljicom Anom Vodopijom otkrivati čari

amaterskog kazališta.

LISTOPAD, 2021.



Murter u detaljima
Kviz “Murter u detaljima” održavat će se jednom

mjesečno, sveukupno 4 puta. Tema ovog kviza bit će

Murterski godišnjaci, odnosno odgovori na pitanja koja će

se postavljati moći će se naći upravo u Godišnjacima,

ovisno o temi kviza.Sudionici kviza će se moći prijaviti kao

pojedinci ili ekipe, a nakon svakog kviza, pobjednička ekipa

će dobiti i prigodne nagrade.

Glazbaonica
Dječja glazbaonica za djecu između 4 i 7 godina

Namjenjena djeci za izražavanje svojih kreativnih

sposobnosti glazbom; stvaranje tijeloglazbe te

učenje pjesama uz pokret kojima prihvaćamo i

spajamo međusobne razlike dobi, spola,

stavova....

GAJETA CUP (Dani Latinskog idra)
Sportska regata »Gajeta Cup« murtersko

betinskim akvatorijem     

LISTOPAD, 2021.



Mala škola pomorske baštine
Mala škola pomorske baštine namijenjena je djeci i

mladima, a provodit će se jednom mjesečno od listopada

2021. do lipnja 2022. Ovu školu vodit će članica udruge

Latinsko idro, Tina Skračić koja će povremeno ugostiti i

druge voditelje, dobre poznavaoce murterske tradicije

kako bi na zabavan i zanimljiv način mladima i djeci

prenosili teorijska znanja o običajima, o dijelovima drvenog

broda i brodske opreme, o brodograditeljima u drvu i

drugim srodnim elementima pomorske baštine.

Dramske radionice za djecu
Od listopada do siječnja će udruga Dramski

amateri Murter održati 4 radionice (jednu

mjesečno) u cilju pokretanja dramskih radionica

za djecu. Pa su tako ove radionice namijenjene

učenicima osnovne škole koji će zajedno s

voditeljicom Anom Vodopijom otkrivati čari

amaterskog kazališta.

Face twist - transformacija lica
Kroz Face twist radionicu svi zainteresirani imat

će priliku upoznati načine i steknuti vještine

korištenja određenih paleta boja i tehnika

šminkanja kroz mogućnosti uporabe likovnosti u

slikanju na tijelu, konkretno u ovom slučaju na licu

na način da će se prezentirati različiti

karakteri/izrazi lica dobiveni samo upotrebom

šminke, make-up-a

Audio Podcast - online
Audio Podcasti u kojima će Valentino Barešić puštati

raznovrsnu muziku s vinyla i pričati o posebnostima

glazbe, biografijama izvođača i čudesnim događajima

glazbenika

STUDENI, 2021.



Murter u detaljima
Kviz “Murter u detaljima” održavat će se jednom

mjesečno, sveukupno 4 puta. Tema ovog kviza bit će

Murterski godišnjaci, odnosno odgovori na pitanja koja će

se postavljati moći će se naći upravo u Godišnjacima,

ovisno o temi kviza. Sudionici kviza će se moći prijaviti kao

pojedinci ili ekipe, a nakon svakog kviza, pobjednička ekipa

će dobiti i prigodne nagrade.

Dajem i primam
Radionica oslikavanja tkanine, kreativne eko radionice

za djecu , tečajevi tradicionalnih plesova ili pjevanja,

tečajevi stranih jezika, kulturna razmjena kroz večeri

kuhanja, tematske glazbene večeri i sl. Radionice

mogu uključivati i jezičnu razmjenu, jedan na jedan, u

kojoj volonteri uče hrvatski jezik...

Izrada električne gitare - online
 Time-lapse video o izradi instrumenta električna

gitara. Voditelj: Petar Šandrić - Grunf

STUDENI, 2021.



Mala škola pomorske baštine
Mala škola pomorske baštine namijenjena je djeci i

mladima, a provodit će se jednom mjesečno od listopada

2021. do lipnja 2022. Ovu školu vodit će članica udruge

Latinsko idro, Tina Skračić koja će povremeno ugostiti i

druge voditelje, dobre poznavaoce murterske tradicije

kako bi na zabavan i zanimljiv način mladima i djeci

prenosili teorijska znanja o običajima, o dijelovima drvenog

broda i brodske opreme, o brodograditeljima u drvu i

drugim srodnim elementima pomorske baštine.

Glazbaonica
Dječja glazbaonica za djecu između 4 i 7 godina

Namjenjena djeci za izražavanje svojih kreativnih

sposobnosti glazbom; stvaranje tijeloglazbe te učenje

pjesama uz pokret kojima prihvaćamo i spajamo

međusobne razlike dobi, spola, stavova....

Dramske radionice za djecu
Od listopada do siječnja će udruga Dramski

amateri Murter održati 4 radionice (jednu

mjesečno) u cilju pokretanja dramskih radionica

za djecu. Pa su tako ove radionice namijenjene

učenicima osnovne škole koji će zajedno s

voditeljicom Anom Vodopijom otkrivati čari

amaterskog kazališta.

PROSINAC, 2021.
Face twist - transformacija lica
Kroz Face twist radionicu svi zainteresirani imat

će priliku upoznati načine i steknuti vještine

korištenja određenih paleta boja i tehnika

šminkanja kroz mogućnosti uporabe likovnosti u

slikanju na tijelu, konkretno u ovom slučaju na licu

na način da će se prezentirati različiti

karakteri/izrazi lica dobiveni samo upotrebom

šminke, make-up-a



Dajem i primam
Radionica oslikavanja tkanine, kreativne eko radionice za

djecu , tečajevi tradicionalnih plesova ili pjevanja, tečajevi

stranih jezika, kulturna razmjena kroz večeri kuhanja,

tematske glazbene večeri i sl. Radionice mogu uključivati i

jezičnu razmjenu, jedan na jedan, u kojoj volonteri uče

hrvatski jezik...

Murter u detaljima
Kviz “Murter u detaljima” održavat će se jednom

mjesečno, sveukupno 4 puta. Tema ovog kviza bit će

Murterski godišnjaci, odnosno odgovori na pitanja

koja će se postavljati moći će se naći upravo u

Godišnjacima, ovisno o temi kviza. Sudionici kviza će

se moći prijaviti kao pojedinci ili ekipe, a nakon svakog

kviza, pobjednička ekipa će dobiti i prigodne nagrade..

PROSINAC, 2021.

Audio Podcast
Audio Podcasti u kojima će Valentino Barešić

puštati raznovrsnu muziku s vinyla i pričati o

posebnostima glazbe, biografijama izvođača i

čudesnim događajima glazbenika



Mala škola pomorske baštine
Mala škola pomorske baštine namijenjena je djeci i

mladima, a provodit će se jednom mjesečno od listopada

2021. do lipnja 2022. Ovu školu vodit će članica udruge

Latinsko idro, Tina Skračić koja će povremeno ugostiti i

druge voditelje, dobre poznavaoce murterske tradicije

kako bi na zabavan i zanimljiv način mladima i djeci

prenosili teorijska znanja o običajima, o dijelovima drvenog

broda i brodske opreme, o brodograditeljima u drvu i

drugim srodnim elementima pomorske baštine.

Jam Session
Osmišljen je tako da zainteresirani donesu svoj

instrument te zajedno s glazbenicima improviziraju,

razmjenjuju ideje i kreativno se izraze glazbom.

Dramske radionice za djecu
Od listopada do siječnja će udruga Dramski

amateri Murter održati 4 radionice (jednu

mjesečno) u cilju pokretanja dramskih radionica

za djecu. Pa su tako ove radionice namijenjene

učenicima osnovne škole koji će zajedno s

voditeljicom Anom Vodopijom otkrivati čari

amaterskog kazališta.

SIJEČANJ, 2022.
Face twist - transformacija lica
Kroz Face twist radionicu svi zainteresirani imat

će priliku upoznati načine i steknuti vještine

korištenja određenih paleta boja i tehnika

šminkanja kroz mogućnosti uporabe likovnosti u

slikanju na tijelu, konkretno u ovom slučaju na licu

na način da će se prezentirati različiti

karakteri/izrazi lica dobiveni samo upotrebom

šminke, make-up-a



Dajem i primam
Radionica oslikavanja tkanine, kreativne eko radionice za

djecu, tečajevi tradicionalnih plesova ili pjevanja, tečajevi

stranih jezika, kulturna razmjena kroz večeri kuhanja,

tematske glazbene večeri i sl. Radionice mogu uključivati i

jezičnu razmjenu, jedan na jedan, u kojoj volonteri uče

hrvatski jezik...

Zera teploga čaja uz pisnike i umitnike
Ova aktivnost će se održavati u zimskom periodu

gdje se posjetiteljima nudi topli čaj, kao simbol

opuštene atmosfere i prijateljskog druženja.  Jedan

mjesec će se održavati predstavljanje likovne izložbe

u DC Jedro te će radovi tog autora biti izloženi do

predstavljanja sljedećeg likovnog umjetnika (za 2

mjeseca). Mjesec koji dolazi nakon predstavljanja

likovne izložbe će biti mjesec određenog literarnog

autora tj. organizirat će se pjesnička / književna

večer. Posjetiteljima će se pružiti mogućnost da vide

što određeni autor nudi, ali i direktna konverzacija s

autorom.  

SIJEČANJ, 2022.
Audio Podcast
Audio Podcasti u kojima će Valentino Barešić

puštati raznovrsnu muziku s vinyla i pričati o

posebnostima i utjecajima glazbe, biografijama

izvođača i zanimljivim događajima u životima

glazbenika



Mala škola pomorske baštine
Mala škola pomorske baštine namijenjena je djeci i

mladima, a provodit će se jednom mjesečno od listopada

2021. do lipnja 2022. Ovu školu vodit će članica udruge

Latinsko idro, Tina Skračić koja će povremeno ugostiti i

druge voditelje, dobre poznavaoce murterske tradicije

kako bi na zabavan i zanimljiv način mladima i djeci

prenosili teorijska znanja o običajima, o dijelovima drvenog

broda i brodske opreme, o brodograditeljima u drvu i

drugim srodnim elementima pomorske baštine.

Radionica pjevanja
Radionica pjevanja za dob 50 + namijenjena je svim

muškarcima i ženama od 50 godina starosti pa

nadalje. Na ovoj ćemo radionici izraziti svoju

svakodnevnicu kroz pjevanje čime ćemo pokušati

odgovoriti na pitanja; Kako glazba i izražavanje

glazbom pomažu u raznim emocionalnim stanjima; u

čemu sve pronalazimo/čujemo glazbu?

VELJAČA, 2022.
Dajem i primam
Radionica oslikavanja tkanine, kreativne eko

radionice za djecu , tečajevi tradicionalnih plesova

ili pjevanja, tečajevi stranih jezika, kulturna

razmjena kroz večeri kuhanja, tematske glazbene

večeri i sl. Radionice mogu uključivati i jezičnu

razmjenu, jedan na jedan, u kojoj volonteri uče

hrvatski jezik...



Zera teploga čaja uz pisnike i umitnike
Ova aktivnost će se održavati u zimskom periodu gdje se

posjetiteljima nudi topli čaj, kao simbol opuštene

atmosfere i prijateljskog druženja.  Jedan mjesec će se

održavati predstavljanje likovne izložbe u DC Jedro te će

radovi tog autora biti izloženi do predstavljanja sljedećeg

likovnog umjetnika (za 2 mjeseca). Mjesec koji dolazi nakon

predstavljanja likovne izložbe će biti mjesec određenog

literarnog autora tj. organizirat će se pjesnička / književna

večer. Posjetiteljima će se pružiti mogućnost da vide što

određeni autor nudi, ali i direktna konverzacija s autorom.

Konceptualna umjetnost Bak –
izložba 
Izložba "Konceptualna umjetnost Bak" prikazati će

arhivske dokumentarne fotografije i kostime,

odnosno dio bogate riznice Murterskih poklada –

Bak. Na ovoj će izložbi svi posjetitelji dobiti uvid u

kompleksnost i domišljatost izvedbi grupacija

Murterskih Bak kao i u tekstualne i pisane izvore

komedije i satire

VELJAČA, 2022.



Mala škola pomorske baštine
Mala škola pomorske baštine namijenjena je djeci i

mladima, a provodit će se jednom mjesečno od listopada

2021. do lipnja 2022. Ovu školu vodit će članica udruge

Latinsko idro, Tina Skračić koja će povremeno ugostiti i

druge voditelje, dobre poznavaoce murterske tradicije

kako bi na zabavan i zanimljiv način mladima i djeci

prenosili teorijska znanja o običajima, o dijelovima drvenog

broda i brodske opreme, o brodograditeljima u drvu i

drugim srodnim elementima pomorske baštine.

Glazbaonica
Dječja glazbaonica za djecu između 4 i 7 godina

namijenjena je djeci za izražavanje svojih kreativnih

sposobnosti glazbom; stvaranje tijeloglazbe te učenje

pjesama uz pokret kojima prihvaćamo i spajamo

međusobne razlike dobi, spola, stavova....

Dajem i primam
Radionica oslikavanja tkanine, kreativne eko

radionice za djecu, tečajevi tradicionalnih plesova

ili pjevanja, tečajevi stranih jezika, kulturna

razmjena kroz večeri kuhanja, tematske glazbene

večeri i sl. Radionice mogu uključivati i jezičnu

razmjenu, jedan na jedan, u kojoj volonteri uče

hrvatski jezik...

Zera teploga čaja uz pisnike i umitnike
Ova aktivnost će se održavati u zimskom periodu gdje se

posjetiteljima nudi topli čaj, kao simbol opuštene atmosfere

i prijateljskog druženja.  Jedan mjesec će se održavati

predstavljanje likovne izložbe u DC Jedro te će radovi tog

autora biti izloženi do predstavljanja sljedećeg likovnog

umjetnika (za 2 mjeseca). Mjesec koji dolazi nakon

predstavljanja likovne izložbe će biti mjesec određenog

literarnog autora tj. organizirat će se pjesnička / književna

večer. Posjetiteljima će se pružiti mogućnost da vide što

određeni autor nudi, ali i direktna konverzacija s autorom.  

OŽUJAK, 2022.



Čovječe, uglazbi se! - predavanje i kviz
Predavanje/radionica namijenjena je uzrastu od 9-99

godina starosti, a na predavanju ćemo se osvrnuti na

kratki pregled glazbe kroz povijest i baviti se pitanjima

poput;

Što je glazba, kad i kako je započela, koliki utjecaj je

odigrala na naš život i što je ona danas. Sudionici će

imati priliku provjeriti svoje znanje o glazbi kroz

zabavni glazbeni kviz nakon predavanja. Sudionici će

kroz ovo predavanje moći razlikovati najznačajnije

glazbene stilove te će se timskim odgovaranjem na

pitanja u kvizu zabaviti. 

OŽUJAK, 2022.
Zera teploga čaja uz pisnike i umitnike
Ova aktivnost će se održavati u zimskom periodu

gdje se posjetiteljima nudi topli čaj, kao simbol

opuštene atmosfere i prijateljskog druženja. Jedan

mjesec će se održavati predstavljanje likovne izložbe

u DC Jedro te će radovi tog autora biti izloženi do

predstavljanja sljedećeg likovnog umjetnika (za 2

mjeseca). Mjesec koji dolazi nakon predstavljanja

likovne izložbe će biti mjesec određenog literarnog

autora tj. organizirat će se pjesnička / književna

večer. Posjetiteljima će se pružiti mogućnost da vide

što određeni autor nudi, ali i direktna konverzacija s

autorom. 



Mala škola pomorske baštine
Mala škola pomorske baštine namijenjena je djeci i

mladima, a provodit će se jednom mjesečno od listopada

2021. do lipnja 2022. Ovu školu vodit će članica udruge

Latinsko idro, Tina Skračić koja će povremeno ugostiti i

druge voditelje, dobre poznavaoce murterske tradicije

kako bi na zabavan i zanimljiv način mladima i djeci

prenosili teorijska znanja o običajima, o dijelovima drvenog

broda i brodske opreme, o brodograditeljima u drvu i

drugim srodnim elementima pomorske baštine.

Uvod u izradu vitraja
Na radionici vitraja za starije poći ćemo procesom

kreiranja vitraja te će se demonstrirati tehnika. Polaznici

će učiti koji su osnovni alati, strojevi i peći potrebni za rad

u vitraju. Uz oslikavanje stakla učit ćemo i o pečenju boja i

patiniranju te o tehnikama spajanja olovnim profilima. U

sklopu ove radionice svi će sudionici izraditi plošni unikatni

rad. Voditelj: Darko Živković

Zera teploga čaja uz pisnike i umitnike
Ova aktivnost će se održavati u zimskom periodu gdje se

posjetiteljima nudi topli čaj, kao simbol opuštene atmosfere

i prijateljskog druženja.  Jedan mjesec će se održavati

predstavljanje likovne izložbe u DC Jedro te će radovi tog

autora biti izloženi do predstavljanja sljedećeg likovnog

umjetnika (za 2 mjeseca). Mjesec koji dolazi nakon

predstavljanja likovne izložbe će biti mjesec određenog

literarnog autora tj. organizirat će se pjesnička / književna

večer. Posjetiteljima će se pružiti mogućnost da vide što

određeni autor nudi, ali i direktna konverzacija s autorom.  

Dajem i primam
Radionica oslikavanja tkanine, kreativne eko radionice za

djecu , tečajevi tradicionalnih plesova ili pjevanja, tečajevi

stranih jezika, kulturna razmjena kroz večeri kuhanja,

tematske glazbene večeri i sl. Radionice mogu uključivati i

jezičnu razmjenu, jedan na jedan, u kojoj volonteri uče

hrvatski jezik...

TRAVANJ, 2022.



Zera teploga čaja uz pisnike i umitnike
Ova aktivnost će se održavati u zimskom periodu

gdje se posjetiteljima nudi topli čaj, kao simbol

opuštene atmosfere i prijateljskog druženja. Jedan

mjesec će se održavati predstavljanje likovne izložbe

u DC Jedro te će radovi tog autora biti izloženi do

predstavljanja sljedećeg likovnog umjetnika (za 2

mjeseca). Mjesec koji dolazi nakon predstavljanja

likovne izložbe će biti mjesec određenog literarnog

autora tj. organizirat će se pjesnička / književna

večer. Posjetiteljima će se pružiti mogućnost da vide

što određeni autor nudi, ali i direktna konverzacija s

autorom. 

TRAVANJ, 2022.

Jam Session
Osmišljen je tako da zainteresirani donesu svoj

instrument te zajedno s glazbenicima improviziraju,

razmjenjuju ideje i kreativno se izraze glazbom.



Zera teploga čaja uz pisnike i umitnike
Ova aktivnost će se održavati u zimskom periodu gdje se

posjetiteljima nudi topli čaj, kao simbol opuštene atmosfere

i prijateljskog druženja.  Jedan mjesec će se održavati

predstavljanje likovne izložbe u DC Jedro te će radovi tog

autora biti izloženi do predstavljanja sljedećeg likovnog

umjetnika (za 2 mjeseca). Mjesec koji dolazi nakon

predstavljanja likovne izložbe će biti mjesec određenog

literarnog autora tj. organizirat će se pjesnička / književna

večer. Posjetiteljima će se pružiti mogućnost da vide što

određeni autor nudi, ali i direktna konverzacija s autorom.  

Mala škola pomorske baštine
Mala škola pomorske baštine namijenjena je djeci i

mladima, a provodit će se jednom mjesečno od listopada

2021. do lipnja 2022. Ovu školu vodit će članica udruge

Latinsko idro, Tina Skračić koja će povremeno ugostiti i

druge voditelje, dobre poznavaoce murterske tradicije

kako bi na zabavan i zanimljiv način mladima i djeci

prenosili teorijska znanja o običajima, o dijelovima drvenog

broda i brodske opreme, o brodograditeljima u drvu i

drugim srodnim elementima pomorske baštine.

Čovječe, uglazbi se!-izrada
jednostavnog instrumenta
Izrada jednostavnih instrumenata od prirodnih

materijala u obliku udaraljki i ostalih jednostavnih

perkusija kao npr. shakeri, Maracasi, rainsticks putem

kojeg će djeca učiti o vrstama udaraljki te razvijati

finu motoriku. Voditeljice Mateja Šeneta Skračić i Nina

Šegović

SVIBANJ, 2022.
Dajem i primam
Radionica oslikavanja tkanine, kreativne eko

radionice za djecu , tečajevi tradicionalnih plesova

ili pjevanja, tečajevi stranih jezika, kulturna

razmjena kroz večeri kuhanja, tematske glazbene

večeri i sl. Radionice mogu uključivati i jezičnu

razmjenu, jedan na jedan, u kojoj volonteri uče

hrvatski jezik...


