
DUM društvo umetnikov (www.dum-club.si) vas vljudno vabi na: 

VIKEND DELAVNICO METODE FELDENKRAIS  

 

Dvodnevna delavnica bo razdeljena v dva sklopa / Esenca sebstva in Lažje poti v 

vsakdanjem življenju 

 

Sobota, 19. junij 2010 – ESENCA SEBSTVA 

Posebej primerno za plesalce, gibalce in osebe, ki se ukvarjajo s scenskimi umetnostmi. 

Eksperimentirali bomo z gibi in posebej posvečali pozornost čutenju in zaznavanju, ki prihaja 

iz nas samih. Poiskali bomo moč, ki ni izsiljena in pri tem ozaveščali svoja dejanja ter 

ustvarjali prostor za odgovore in vprašanja kako in zakaj. S tem bomo spodbudili zmožnost za 

refleksijo o naši prezenci in o našemu odnosu do vsakdana. 

 

Nedelja, 20.junij 2010 – LAŽJE POTI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU  

Naše gibanje nam lahko povzroči škodo, če le-to izhaja iz navade in je neozaveščeno, ne 

glede na to ali dneve preživljamo za računalnikom, čuvamo otroke ali pa se ukvarjamo s 

športom. Na delavnici bomo skozi uporabo metode predstavili vrsto nežnih gibov in se ob tem 

fokusirali bolj kot na izvedbo, na raziskovanje le-teh. Z usmerjanjem pozornosti k 

posameznemu gibu se ozaveščajo nezavedne navade, kar pelje k novim in enostavnejšim 

možnostim svobodnega in lahkotnejšega gibanja. Naučili se boste osvobajanja napetosti, 

lajšanja stresa in ob tem izboljšali svoje gibalne sposobnosti. 

 

Individualna ura (Funkcijska integracija) / za posameznike  

Funkcijska integracija je namenjena posamezniku, glede na njegove potrebe, pri kateri se 

izvaja nežno polaganje rok in se pomaga poiskati nove možnosti lahkotnejšega gibanja. Poleg 

izboljšanja počutja ima funkcijska integracija globok sprostitveni učinek. 

 

 

Pei-Jen Tsai se je s Feldenkrais metodo srečala, ko je raziskovala alternativne poti učenja o sebi, 

gibanju in o življenju. Leta 2000 je prejela nagrado BBC Talents za izjemno plesno vlogo. Z odličjem je 

diplomirala je na plesni akademiji LABAN v Londonu ter je bila štipendistka DanceWEB-a. Kot plesalka je 

sodelovala s cie. Ariadone, DUM društvom umetnikov, himherandit.productions, Sioned Huws, Lisa 

Torun, Marie Gabrielle Rotie in U Theatre of Taiwan.  

Leta 2008 je zaključila usposabljanje za učitelje Feldenkrais metode v Amsterdamu / Amsterdam 

International Feldenkrais Teachers' Training in postala certificirana učiteljica. Delavnice Feldenkrais 

metode vodi v Evropi in na Tajvanu. 

 

 



 

 

Podrobnosti:  

Čas: od 10. – 16. Ure vsak dan (1-urni predah) 

Kraj: Ljubljana / točen naslov bo znan naknadno 

Cena delavnice: 1-dnevna delavnica/ 50 eur  

                          2-dnevna delavnica/ 80 eur 

Med 16. - 18.junijem bodo potekale tudi individualne ure / cena individualne 1 ure je 30 eur. 

Pri izvajanju je priporočljivo imeti udobna in lahkotna oblačila. 

Informacije v zvezi delavnico so možne preko emaila: dum@dum-club.si ali po telefonu  

040 187 977 (Sanja).  

 

 

 

 

 

DUM društvo umetnikov  

Kotnikova 17 

1000 Ljubljana 
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