Zaključna mednarodna konferenca projekta Old Guys Say Yes to Community

DEJAVNEJŠA UDELEŽBA STARJŠIH MOŠKIH V SKUPNOSTI
Kdaj: sobota, 11. maj 2019
Kje: Stara elektrarna, Slomškova 18, Ljubljana
Organizatorja: Filozofska fakulteta (Univerza v Ljubljani); Andragoško društvo Slovenije (ADS)
Celotna konferenca bo simultano prevajanje iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino
(Zadruga Soglasnik)
08:30 – 09:00

REGISTRACIJA

09:00 – 09:15

Plesna intervencija: »Lepa Vida«
»Veteranska skupina folklorne skupine Tine Rožanc predstavlja
pomemben del celotne folklorne sekcije, ki letos praznuje 70. letnico
delovanja, sama veteranska skupina pa svojo 25. letnico. Poleg plesalcev
skupino odlikuje 6-7 odličnih glasbenikov med njimi pa delujejo tudi
pevci, ki slišijo na ime »Rožanski fantjiči«. Plesni program skupine
zajema celoto vseh pokrajin vključno s Koroško. V zadnjem obdobju
smo plesno zajeli še edini del pokrajine , ki ga do sedaj nismo plesali in
je postavljen na Primorsko, od koder vas bomo s samo koreografijo in
zgodbo popeljali v svet tako, kot ste tu pred nami zbrani od povsod.
Zgodba je poznana po pridnih ženah , ki so odhajale po morski poti v
bogato Aleksandrijo nekatere od njih se niso nikdar vrnile druge pa so
zopet našle pot do domačih in rodne zemlje.«

Veteranska
skupina Foklorne
skupine Tine
Rožanc
avtorica postavitve:
Anja Cizel
vodja skupine:
Marko Kosmač

https://rozanc.si/

09:15 – 09:45

Pozdravni nagovori

(imena bodo objavljena pred
konferenco)

09:45 – 10:15

Uvod v zaključno konferenco: Vključujoče
strategije za skupnostno ustvarjanje in
priložnostno učenje ciljne skupine moških, stari
60 let ali več

dr. Marta Gregorčič

10:15 – 10:45

Odmor za kavo (Zadruga Dobrina)

10:45 – 11:00

Intervencija

Estonska folklorna skupina
Seltskonnatansturühm "Päripidi"

11:00 – 11:45

Družbena izolacija starejših moških v Estoniji in
kako jo premagovati prek skupnostnih zadev

Tiina Tambaum, M.A., Iris
Pettai

11:45 – 12:30

Kumulativne prednosti in slabosti starejših
moških na portugalskem

dr. António Fragoso, dr. Carla
Vilhena, dr. Sandra T. Valadas

12:30 – 13:15

Kaj starejši moški pravijo svoji skupnosti? Nekaj dr. Malgosia Malec Rawinski,
idej iz poljske perspektive
dr. Rozalia Ligus, dr. Arkadiusz
Urbanek

13:15 – 14:15

Kosilo (Zadruga Dobrina)

14:15 –15:00

Izkušnje družbenospolnega kapitala moških v
poznejšem življenjskem obdobju: ugotovitve iz
raziskave Old Guys opravljene v Sloveniji.

15:00 – 15:45

IKT orodja za nadaljnje učenje: Portal z
odprtimi izobraževalnimi gradivi in spletni tečaj

15:45 – 16:00

Intervencija
Nastopili bodo gimnastični veterani iz ŠD Sokol
Bežigrad, ki tudi v svojih poznejših starostnih
obdobjih poskušajo izvajati in zadržati del svojih
sposobnosti iz mladih let, ko so telovadili na orodju
z veliko večjim zanosom in predanostjo tej športni
disciplini. Sebi, svojim vrstnikom in mlajšim
skušajo dokazati, da je tovrstna aktivnost
pomembna za vzdrževanja duha in fizične
sposobnosti, kar je še kako pomembno v
vsakodnevnem življenju in delu.

16:00 – 17:00

Zaključna razprava o ugotovitvah in
priporočilih, ki izhajajo iz projekta Old Guys

Špela Močilnikar, Kaja Cizelj,
dr. Marta Gregorčič

dr. Marko Radovan
Gimnastični veterani Športnega
društva Sokol Bežigrad

Moderira: dr. Bernhard
Schmidt-Hertha (Nemčija)
Razpravljalci: dr. Marvin
Formosa (Malta), dr. Voyko
Kavcic (Vojko Kavčič) (ZDA),
dr. Ann-Kristin Boström
(Švedska), Ana Stanovnik
Perčič (Slovenija)

17:00 – 18:00
18:00 –19:00

Osvežitev (Zadruga Dobrina)
Gledališka predstava “Starci”
Gledališki oder je eno izmed zadnjih zatočišč,
kjer se lahko vrtoglavi ritem našega vsakdanjika
vsaj za trenutek umiri. Ponuja nam neprecenljivo
priložnost, da spregovorimo o sicer zamolčanih
temah.

Gledališče GLEJ
Režiserja/rezidenta Tin Grabnar in
Hana Vodeb
Več na: https://www.glej.si/starci-2
(za predstavo je potreben dodaten
vpis ob registraciji)

