
 
 

 

  

 

 
To ni nobena knjiga, ne poznam abecede. 
Rajši bi bil nag v kopalni kadi, kot da bi vi mislili, da je to knjiga.  
To zgodbo sem izvedel od zvezd.  
Wolfram von Eschenbach (ok. 1170-1220): Parzival 

 

VABLJENI NA PRIPOVEDOVALSKI SIMPOZIJ: 24.8.-28.8.2015 v CERKNICO 
pripovedovanja, recitacije, delavnice, dogodki, pogovori, stik z naravo in s svojim glasom. 
 

Tod mimo je prijezdil neumen mladenič … in princesa se je zasmejala.  

Eden osrednjih mitov človeštva je mit o svetem Gralu. Parzival kot glavni junak Wolframovega 
srednjeveškega epa ostaja tudi za moderne čase izredno pomemben prikaz razvojnih možnosti človeka 
kot posameznika.  Ta viteški ep v svojem osrednjem liku kaže na eni strani povsem realno rast človeka, 
kakor ga je razumel srednji vek (življenjske postaje:  infantia, pueritia, adolescentia – za fante z 
doseženim 14. letom – in zatem juventus, ki preide v odraslo odgovornost za druge in zase) v 
življenjskem razponu puer – senex, po drugi pa opozarja na to, da ima življenje tudi svojo metafizično 
razsežnost, katere poglavitni simbol je v našem primeru sveti Gral.  Kaže torej človeka v horizontali 
realnosti in tudi vertikali duhovne rasti.  Horizontala je tako rekoč naravna danost in jo ima vsak po 
zaslugi pripadnosti človeški (biološki) vrsti, za rast kvišku pa se je potrebno zelo truditi.  To je tudi 
razlog za to, da vsi viteški junaki (tudi v drugih srednjeveških literarnih delih) delajo napake, ki pa jih po 
zaslugi velike osebne angažiranosti tudi uspešno odpravljajo.  Parzival je najvišji dosežek (vsaj nemške) 
umetniške ustvarjalnosti v tem smislu in jasen dokaz prepričanja, da je človek poleg svojih pritlehnih 
razsežnosti(lahko) tudi utopija v nastajanju.  Sodobna družba je izgubila razumevanje in v splošnem 
tudi interes za takšen človekov razvoj.  Razmislek o dečku, ki z lastnimi napori in ob pomoči drugih 
doseže uresničenje za človeka možnega razvojnega cilja je prav zato relevanten in nadvse potreben. 
Anton Janko  

Pripovedovanje zgodb ali t.i. storytelling je najstarejša, najbolj priljubljena in najbolj razširjena 

človekova govorna umetnost. Zadnja leta se vrača. Zakaj ?  Morda se upiramo hitenju tehnologije in 

nasilnega potrošništva, ker ljudje nismo samo kupovalci! In poslušati, poslušati drugega je tako 

človeško! Človeško srce in naša sposobnost ustvarjanja podob skupaj tvorita čut, ki gledati spremenita 

v videti in poslušati v slišati bistvo. Iz slik zgodbe se dvigne novo čutenje in iz našega neba nova 

svetloba pomenov. Zgodba o Parzivalovem otroštvu, mladosti in prvih srečanjih s svetom bo naša 

tema. Pripovedovali bomo, slikali in peli. Plesali in nudili duši in telesu melodijo zvezdnega neba iznad 

presihajočega jezera. Z rokami bomo predli lan, destilirali eterično olje, tkali nove preproge zgodb, 

kovali meče besed in se smejali v nerodnostih naših človeških poizkusov-biti popolni čolnarji našega 

življenja!  Dobrodošli !  

Ljoba Jenče, vodja simpozija, PAJN Zavod za sonaravno bivanje s podporo Občine Cerknica!                                                  

 



 
 

 

  

 

 
Program: . pripovedovanje, recitacija in poslušanje tretje knjige PARZIVAL . delavnica gibanja, 
odkrivanja glasu . govora . likovna terapija . učenje besedila v ritmu veščin – preje, tkanja, 
kovanja, veslanja, destiliranja eteričnih olj . druženje in spoznavanje ob ognjišču besede 
.zaključni dogodek s skupnim pripovedovanjem v lokalni skupnosti. 

        

Irena Valdes  Ivan Peternelj    Ljoba Jenče 
Foto: Jason Pogačnik   Foto: Matej Peternelj    Foto: Matjaž Tavčar 

Voditelji: pripovedovanje-Ljoba Jenče, pevka in pripovedovalka, recitacije-Ivan Peternelj, akademski 

igralec, likovna terapija-Irena Valdes, likovna terapevtka, ročne spretnosti-sodelavci Hiše izročila.  

Voditelji:  Irena Valdes: je likovna terapevtka. Magisterij iz likovne terapije je zaključila leta 2008 na 
Alanus Hochschule, Alfter bei Bonn, Nemčija. Od takrat naprej pa se je posvečala poklicu, 
predstavitvam likovne terapije in izobraževanju kadrov v Nemčiji, Mehiki in od leta 2012 v Sloveniji, 
kjer tudi prebiva. V Ljubljani ima svojo privatno prakso, sodeluje s Svetovalnim centrom za otroke, 
mladostnike in starše v Ljubljani in s svetovalnim centrom Ahil (Diagnostični center Clarus). Ivan 
Peternelj je slovenski akademski igralec, zaposlen v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani. 
Sodelavec Mednarodnega simpozija pripovedovanja Parzival je od leta 2013. Iz njegove bogate 
biografije: Kot Anu, bog neba in kralj bogov, je pomagal vzpostavljati kozmos v Epu o Gilgamešu. 
Mladim gledalcem se je dodobra prikupil kot gibki palček v Sneguljčici in sedmih palčkih, strahopetno 
objestni Rožle v Kekcu, simpatično godrnjavi Škrat Kuzma. Ljoba Jenče : svobodna umetnica se je z 
umetnostjo pripovedovanja prvič srečala 1993. leta na mednarodnem simpoziju pripovedovanja na 
Emerson Collegeu v Angliji. Kot zbirateljica ustnega izročila je razvijala sluh in čut za pripovedovanje 
med ljudskimi mojstri pravljičarji. Leta 1994 je organizirala prvi mednarodni simpozij pravljičarjev pri 
nas. Je pionirka pripovedovanja pravljic odrasli publiki.1. Nastopa po svetu in doma. Izvaja koncerte, 
delavnice petja in pripovedovanja, tudi individualno. V Hiši izročila, kjer bo simpozij, izvaja eea projekt 
V ISTEM ČOLNU – MLADI ČUVARJI IZROČILA. 

                                                           
1
 Jenče L., Sedi k meni, povem ti eno pravljico, Maribor (2007) Mariborska knjižnica, Priročnik pripovedovanja    

  pravljic, zbornik strokovnih člankov, zbirka pravljic iz narodnega arhiva ISN ZRC SAZU in terenskega dela LJ. 

http://www.mladinsko.com/predstave/arhiv-predstav/ep-o-gilgamesu/
http://www.mladinsko.com/predstave/ponovitve-201415/kekec/
http://www.mladinsko.com/predstave/ponovitve-201415/skrat-kuzma-dobi-nagrado/


 
 

 

  

 

 

Število udeležencev: 12 odraslih + 2 študenta.  

Cena za program simpozija: 217 eur zaposleni, 117 eur študenti . Prehrana: 32 eur / 4 kosila in 

zaključna večerja, ostale obroke organiziramo po vaši želji. Rok prijav: 24. julij 2015 oz. do zapolnitve 

mest. Izpolnjena prijavnica in pravočasno predplačilo 50 eur vam zagotovi mesto na simpoziju.  

Prijave na E: parzival.slovenija@gmail.com M: 068 641 628  M: 041 430 224. 

STRUKTURA IN PRIJAVE NA PROGRAM:  

PRIHOD:  24.8.  ob 15. uri , zaključek 28.8. z večerno prireditvijo.  

Urnik: 

9.00 -13.00  dopoldanski del  

15.30-18.00  popoldanski del  

19.30-21.00  večerni del 

 

Prehrana: Dodatne obroke lahko naročite: večerja od 5,5 eur do 7 eur, zajtrke si lahko prinesete 
sami. V Hiši izročila imamo čajno kuhinjo. V primeru, da bi si sami kuhali, se o tem dogovorimo 
pravočasno. Cena za simpozij vključuje delavnice, nastope, izkustveno delo in tudi čas za 
samorefleksijo. Prejeli boste interno gradivo: 3. knjigo Wolframovega Parzivala v prevodu Marjane 
Benčina. Pobudo za slovenski prevod nosi Zavoda Pajn. Svetujemo, da si pripravite velik brezčrtni 
blok za pisanje dnevnika. Potrebni material za likovni del priskrbimo mi. 
Ker smo locirani v naravi, bo priložnost tudi za sprehod, zato naj bo obutev temu primerna. Sicer 
potrebujete udobno oblačilo in copate, ki objamejo peto, podlogo za na tla.  
Na voljo imamo učilnico kot skupen prostor. Smo nevladna neprofitna organizacija v javnem interesu. 

Udeležence prosimo, da sodelujejo pri izvedbi tako, da skrbijo tudi sami za čistost prostorov in 

pomagajo pri urejanju učilnice, pospravljajo za seboj tako v kuhinji in sanitarijah, da nam bo vsem 

prijetno skupaj. 

Sicer je lokacija oddaljena 35 minut vožnje z avtom iz Ljubljane po avtocesti, izvoz Unec. Parkirate 

pod hribom na koncu vasi in potem peš do Hiše izročila po kolovozu. Smo zadnja stavba v vasi na levi 

strani. Lokacijo pogledate lahko tudi na www.hisaizrocila.si Dolenja vas 70c. 

Prenočišča: Skromna prenočišča so v Hiši izročila po dogovoru. Lahko posredujemo tudi kontakte 

sobonajemodajalcev v regiji.  

Število udeležencev: simpozij bomo izvedli, če bo prijavljenih najmanj 9 oseb in največ 14. 

mailto:parzival.slovenija@gmail.com
http://www.hisaizrocila.si/


 
 

 

  

 

 

P R I J A V N I C A - 

IME  PRIIMEK : ___________________________________________________________ 

NASLOV ZASEBNI ALI USTANOVA/ ČE JE PLAČNIK USTANOVA, LAHKO POŠLJE NAROČILNICO: 

_________________________________________________________________________  

MAIL IN TELEFON: __________________________________________________________ 

 

PLAČILO: SAM-a   USTANOVA:   DA   NE 

POKLIC: _________________________ LETO R. __________ 

KOSILO:   da   ne  ČE DA: VEGETARIJANSKO da  ne    Naročam tudi večerje: DA    NE  

IZKUŠNJE: PRIPOVEDUJEM AKTIVNO: da   ne     

ŽELIM RAZVIJATI VEŠČINE: _____________________________ 

PRIJAVNICO POŠLJITE NA NASLOV ORGANIZATORJA ALI NA 

parzivalslovenija@gmail.com  

Predplačilo: 50 eur poravnajte ob prijavi, preostali znesek pa pred prihodom na: 

Naziv zavoda: ZAVOD PAJN - 

Naslov delodajalca (nosilca projekta): Dolenja vas 70c Cerknica 1380  

DAVČNA  89875516 

Namen: PARZIVAL 2015  

TRR ZAVODA 02029-0259612648  

Banka: NLB Cerknica 

 

mailto:parzivalslovenija@gmail.com

