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Projekt “Od boje do zvuka u virtualnom svijetu” Ogranka Matice hrvatske u Šibeniku

Ogranak Matice hrvatske u Šibeniku vas poziva na besplatne online radionice iz glazbene,
dramske, literarne i likovne umjetnosti u sklopu projekta “Od boje do zvuka u virtualnom
svijetu”. Projekt je financiran putem poziva "Umjetnost i kultura online", a bespovratna
sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 307.692,11 HRK i iz
Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 54.298,61 HRK. Partner na projektu je
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik. Prve radionice kreću već početkom veljače, a
namijenjene su osobama mlađima od 25 godina te starijima od 54 godine. Kalendar
održavanja radionica je sljedeći:

Radionice za sudionike starije od 54 godine:
● Glazba i klapsko pjevanje “Dosad, sad i odsad” (3 radionice): 4. veljače, 8. veljače i

11. veljače od 16:30-19:30 h
● Radionica književnog stvaralaštva (2 radionice): 7. ožujka i 8 travnja od 17 -20 h
● Likovna radionica Acta non verba (7 radionica): 23. ožujka, 30. ožujka, 6. Travnja, 13.

Travnja, 20. Travnja, 27. Travnja i 4. Svibnja od 16-19 h

Radionice za sudionike mlađe od 25 godina:
● Likovna radionica “Acta non verba” (7 radionica): 2. veljače, 9. veljače, 16. veljače,

23. veljače, 2. ožujka, 9. Ožujka i 16. ožujka od 16-19 h
● Glazbena radionica “Music in the box” (4 radionice): 14. veljače, 15. veljače, 17.

veljače i 18. veljače od  16:30-19:30
● Edukativno - zabavna dramska radionica (4 radionice): 1. ožujka, 7. ožujka, 15.

ožujka i 29. ožujka od 16-19 h
● Likovne radionice “Razvoj poduzetničkih kompetencija u likovnom stvaralaštvu”cta

non verba (4 radionica): 5. ožujka, 19. ožujka, 2. travnja i 16. travnja od 10-13 h
● Radionica književnog stvaralaštva (2 radionice): 24. ožujka i 25. ožujka od 17-20 h
● Glazbena radionica “Osnove snimanja i obrade glazbe” (4 radionice): 16. svibnja, 18.

Svibnja, 20. Svibnja i 23. svibnja od 10-13 h

Više o radionicama i načinu prijave možete pronaći na poveznici:
https://www.matica-hrvatska-sibenik.hr/projekt/
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