"CARE TO DANCE,
DANCE TO CARE"
PRODUKCIJA PLESNIH PREDSTAV IN PLESNI STUDIO

DRAGI
PRIJATELJI

Katja Dance Company (KDC) je slovenska
amaterska plesna skupina, ustanovljena
oktobra 2016, ki sta jo ustanovila Katja
Vidmar
umetniška
vodja
(sicer
profesorica slovenščine, avtorica predstav,
plesalka in koreografinja) in Albert
Podrekar - producent.
KDC sledi
ciljem:

trem

glavnim

neprofitnim

da s plesno umetnostjo opozarja na
vsakdanje točke v življenju, ki se
pomembno dotikajo našega življenja in
okolja;
da omogoča plesno infrastrukturo
umetnikom, ki želijo živeti svojo plesno
umetnost na odrih, obenem pa dati
odrom in publiki kvalitetno vsebino;
da namenja sredstva s plesnih predstav
za humanitarne vsebine.
Stopimo skupaj! Vabimo vas, da tudi vi
postanete del naše ustvarjalne družine.

KATJA VIDMAR
UMETNIŠKI VODJA

ALBERT PODREKAR
PRODUCENT
KATJA DANCE COMPANY

STRAN 01

ŽENSKA
KATJA VIDMAR
Leta 2008 je naša ustanoviteljica Katja
Vidmar koreografirala in plesala v
celovečerni predstavi »Ženska« pod
častnim pokroviteljstvom gospe
Vlaste Nussdorfer - takratne varuhinje
človekovih pravic Republike Slovenije.
Z zavedanjem, da so med nami tudi
manj srečne ženske, so bila vsa zbrana
sredstva od prodaje vstopnic
namenjena »varnim hišam«, torej
ženskam, ki so si morale najti varno
zatočišče zaradi nasilja v družini.
Predstava predstavlja prve temelje
nastajajoče plesne skupine in
vključuje tako prepoznavno
kombinacijo pripovednega plesa in
pripovedi zgodbe skozi video in
govorjeno besedilo.
KATJA DANCE COMPANY

V plesni predstavi Ženska
(trajala je 55 minut) iz leta
2008, se prepletata jazz
modern fusion, v njej je
plesalo osem plesalk,
vključeni so bili
avdiovizualni efekti in
pripoved zgodbe, doživela je
osem ponovitev.
"Predstava »ŽENSKA« je sad mojega
osebnega dolgoletnega prepletanja
gibov in čustev, vsega, kar je veter
življenja prinašal in odnašal. Govori o
meni in o ženski, o vseh nas, ki se
nenehno iščemo - sebe, svoje poti.
Slika o njenem veselju in razočaranju,
sreči in žalosti, hrepenenju in nasilju ...
in sicer preko šestih stopenj (rojstvo otroštvo - mladost - ljubezen materinstvo - zrelost – minljivost)."
Katja Vidmar
STRAN 02

ŽENSKA
Plesalke in plesalci:
Katja Vidmar
Neža Erznožnik
Sarah Osterc
Špela Repar
Patricija Fržovič
Kristina Bone
Barbara Matičič
Luka Markus Štajer
Dušan Teropšič

Koreografinja in
avtorica:
Katja Vidmar
Lučna tehnika:
Miha Mramor

“Ženskam želim sporočiti, da so vredne
spoštovanja, da ima njihovo življenje
smisel, le najti morajo moč v sebi.
Vsako nasilje v katerikoli obliki je
nesprejemljivo."

Zvok:
Miha Mramor

Projekcija:
Pripovedovalka:
Katja Vidmar
Maja Martina Merljak Miha Mramor
Pevke in pevci:
Nuša Derenda
Luka Markus Štajer

Častna pokroviteljica:
Vlasta Nussdorfer

Premiera:
13. April 2008
KATJA DANCE COMPANY

STRAN 03

ŽIVLJENJE JE
VREDNOTA
KATJA VIDMAR

V obdobju med oktobrom 2016 in
majem 2017 smo ustvarili
multimedijsko gledališko plesno
predstavo »Življenje je vrednota«, s
katero smo zbirali sredstva, ki smo
jih namenjali ustanovi »Mali vitez«
slovenski fundaciji, ki pomaga
mladim, ki so preživeli raka.
Ta predstava je razlog, da smo se 1.
januarja 2017 odločili formalno
ustanoviti Katja Dance Company.

KATJA DANCE COMPANY

Predstavo smo pričeli ustvarjati z
dvanajstimi plesalci (sodelovalo pa jih
je tudi do 18) s popolnoma različnimi
ozadji, izkušnjami in plesnimi stili. Vsi
sodelujejo v plesnem projektu
popolnoma brezplačno.

Predstava traja 55 minut, v
njej se prepletajo različne
plesne zvrsti, pleše jo do
dvajset plesalcev, vključeni
so avdiovizualni efekti in
zgodba skozi govorjeno
besedilo, doživela je 33
uprizoritev in še vedno je na
sporedu.
Zgodba govori o ženski, ki obožuje svoj
poklic zdravnice, ker lahko pomaga
ljudem in je zavezana ideji, da je
življenje vrednota. Sreča ljubezen
svojega življenja, se zaljubi, užije
trenutke ljubezni in sreče, nenadoma
hudo zboli. Zdaj je na drugi strani – na
strani tistih, ki ji je varovala, jim
pomagala.
STRAN 04

ŽIVLJENJE JE
VREDNOTA

Po osmih mesecih dela ob večerih in
med vikendi je bila 16. maja 2017
premiera v Ljubljani v razprodani veliki
dvorani Centra kulture Španski borci,
350 vstopnic je pomenilo prvih 3.500
EUR za fundacijo Mali vitez.
Od takrat smo predstavo odplesli že
33 -krat v različnih krajih po Sloveniji in
v Zagrebu na Hrvaškem. Sodelujemo z
odri v Sloveniji in iščemo možnosti v
tujini, da bi s predstavo lahko pomagali
mladim, ki se borijo z rakom.
Dogovarjamo se za gostovanja v Bosni
in Hercegovini (Tuzla), Španiji, sosednji
Avstriji in v Bruslju (Belgija).

KATJA DANCE COMPANY

"Podoživela sem svojo izkušnjo
z rakom. Predstava
predstavlja točno to, kar sem v
tistih težkoh časih doživljala"

Predstava skozi lirični jazz in
contemporary, podprta z video
projekcijo in govorjeno pripovedjo
zgodbe (trenutno na voljo v slovenščini
in sinhronizirano v hrvaščino, podnapisi
možni v vseh jezikih) nagovarja
gledalce. Tehnično je dopolnjena z
lučnimi in dimnimi efekti. Predstava
ima izdelano celovito medijsko in
promocijsko gradivo s fotomaterialom z
vseh uprizoritev, video napovednikom,
spletno stranjo, profili v socialnim
medijih. Vsa prejeta sporočila so
objavljena na naši spletni strani in
potrjujejo naše dobro delo.

STRAN 05

ŽIVLJENJE JE
VREDNOTA

"Če kdaj kje zasledite tole predstavo
- ne oklevajte, obvezno si jo pojdite
ogledat, prispevajte k boljšemu svetu
in verjemite mi, iz dvorane boste
odšli malce drugačni, kot ste prišli."
Vodja Kulturnega doma Postojna

Na vsako uprizoritev povabimo
goste in govornike (našo častno
pokroviteljico - sedaj svetovalko
predsednika Republike Slovenije,
župana ali drugega predstavnika
kraja, predstavnike ustanove Mali
vitez.
Eno od uprizoritev smo donirali
združenju EUROPA DONNA –
Slovensko združenje za boj proti
raku dojk in na Hrvaškem
organizaciji Krijesnica – društvo za
pomoč otrokom in njihovim
družinam, ki se soočajo z rakom.

KATJA DANCE COMPANY

Predstava je vedno arhivirana s
strani lokalnega fotografa ali
fotografinje, ki ga oz. jo povabimo k
sodelovanju. Pred predstavo se
mladi, ki so preživeli raka
pogovarjajo z obiskovalci in jim
podarijo preprost majhen
kamenček, katerega namen je, da
nas spomni na vse tiste preproste
drobne stvari, ki nas naredijo
močnejše, ko kdaj pademo.
Gledalce povabimo tudi k branju
zgodb preživelih, ki jih razstavljamo
v predverju dvoran.

STRAN 06

ŽIVLJENJE JE
VREDNOTA

Vključevanje!
Na treh uprizoritvah je z nami
plesala Tadeja Polanšček, plesalka,
ki je zbolela za multiplo sklerozo.

Bolezen, kot je rak, ne izbira! Poleti, leta
2019, smo "izgubili" našega junaka,
11-letnega Anžeta Žveglerja, Po pogovoru
z njegovo ljubečo družino smo se odločili,
da prav njemu v spomin nadaljujemo našo
plesno pot. Anže je sodeloval v predstavi z
uvodnim 4-minutnim videom in v imenu
celotne ekipe predstave predajal naše
donacije.
To vlogo je zdaj prevzela njegova sestra
Manca.

KATJA DANCE COMPANY
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ŽIVLJENJE JE
VREDNOTA THE MOVIE

BELIEVE

Predstavo smo posneli v veliki dvorani
Grand Hotela Union Ljubljana. Že
leta 2017 smo tu posneli nekaj
kadrov, ki so v projekciji, zato smo se
leta 2021 ponovno vrnili in predstavo
v celoti posneli v tej prekrasni
dvorani. Zdaj je na voljo v tehnologiji
4K.

HOPE
FUT,UR
DREAMS
E
ACCOMPLISH

KATJA DANCE COMPANY

(2020 in 2021) Pandemija COVID se je razširila
globalno in nas umetnike in nastopajoče po celem
svetu močno prizadela, Kako preživeti, kako
nadaljevati s tem, kar tako ljubimo? Oblikovala se je
nova skupina ljudi, v spomin na preteklost in opomin
prihodnjosti. DZ namenom, da zapustimo nekaj
prihodnjim rodovom in večni spomin nesemo s
seboj.
Življenje je vrednota - The movie omogoča
gledalcem, da vidijo našo zgodbo in zgodbo mnogih
po celem svetu. Film je možno podnasloviti ali
sinhronizirati in bo tako na voljo za ogled v
projekcijskih dvoranah, kot tudi na spletnih
platformah za najem ali nakup. Film smo opremili
tudi s kretanjem za gluhe gledalce. Ponosni smo na
ta projekt, saj nas je spodbujal skozi težke čase.
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ŽIVLJENJE JE
VREDNOTA THE MOVIE

"Za nas in vas, za vse zanamce, za vse,
ki jim je mar."

Plesalke in plesalci:
Katja Vidmar,
Peter Capuder,
Mira Marič,
Špela Dolinar,
Živa Stanovnik Capuder,
Tim Lončar,
Katarina Gregorič,
Kristina Sicherl,
Zala Lazar,
Sara Brčvak,
Ana Belac,
Petra Ramovš,
Ana Mužič,
Kristi Kruusmaa
Avtorica, koreografija, scenarij,
vezno besedilo, izbor glasbe:
Katja Vidmar

Luči:
Matej Šarf
Zvok:
Matej Šarf
Kamera:
Albert Podrekar
Boštjan Banfi
Fotografija, projekcija,
obdelava filma in
produkcija:
Albert Podrekar
Častna pokroviteljica:
Vlasta Nussdorfer
Pokrovitelj:

Premiera:
Junij 2021
KATJA DANCE COMPANY
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PROJECT X
KATJA VIDMAR

Po izjemnih uspehih našega dela in
po srečanju pri predsedniku
Republike Slovenije smo leta 2018
ustvarili novo plesno predstavo
“Project X” – zgodbo o
onesnaženem in izčrpanem
planetu, ki je zagotavljal varno
zatočišče, hrano in čisti zrak le
“izbranemu” 1% Zemljanov, ostali
pa so prisiljeni postati ekološki
migranti v iskanju tistega "boljšega
" sveta. Svet, v katerem zaupanje,
sobivanje in preživetje, postanejo
sovražniki.

KATJA DANCE COMPANY

Premiera z desetimi plesalci je bila 29.
novembra 2018 v Ljubljani. Predstava
je doživela sedem uprozoritev. Poleg
naših donacij od prodaje vstopnic smo
na prizoriščih podarjali tudi sadike
dreves. Finančno smo pomagali Zvezi
prijateljev mladine, paraplesalki
Martini Smodiš z nakupom plesnega
invalidskega vozička in Kiari Roj, 6 etni deklici z Downovim sindromom,
epileptičnim napadi in hudo srčno
napako.

V 75-minutni predstavi,
v kateri so se prepletale
različne plesne zvrsti, so
bili vključeni tudi
avdiovizualni efekti in
govorjena pripoved
zgodbe.

V treh uprizoritvah je z nami na odru
plesala Eva Pirnat, znana slovenska
plesalka z Downovim sindromom.
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PROJECT X

Project X govori o težavah tega planeta - tukaj in sedaj, o nujnem sobivanju
z naravo, o onesnaževanju, izkoriščanju in sebičnosti človeške rase, o
posameznikih in družbi, o življenju in smrti ter zavedanju ignorance,
človečnosti in pripadanju …

KATJA DANCE COMPANY

STRAN 11

Človek! Zbudi se in posadi drevo!

PROJECT X
Plesalke in plesalci: Luči:
Katja Vidmar
Matej Šarf
Luka Wernig
Matej Pritekelj
Zvok:
BY KATJA VIDMAR
Ajda Miklavčič
Matej Šarf
Anja Robida
Staša Usnik
Projekcija in
Maja Adamič
produkcija:
Anja Milekšič
Albert Podrekar
Larisa Husič
Špela Dolinar
Častna pokroviteljica:
Sindi Vogrič
Vlasta Nussdorfer

Koreografi:
Katja Vidmar, Tian Čehič,
Matej Pritekelj, Metka Beguš
Premiera:
29. november 2019
KATJA DANCE COMPANY
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2017

NAŠ SVET JE
DRUGAČEN!
KATJA VIDMAR

Zelo aktivni smo tudi na področju
produkcije plesnih pravljic za
otroke. S pomočjo plesa
pripovedujemo zgodbe z vzgojno
noto in širimo zavedanje o
vrednotah in etičnosti.

Gozdne živali v stiski
ugotovijo, da je
življenje lepše in lažje,
če si med seboj
pomagajo.
Nastopajoči:
Živa Stanovnik, Špela Dolinar (Alja
Gomilar Zickero), Tinkara Vrbinc, Nuša
Hrovat Škarja, Peter Capuder
Tekst: Katja Vidmar
Koreografija: Katja Vidmar
Produkcija: Albert Podrekar

Plesna pravljica »Naš svet je drugačen« govori o drugačnosti, nesprejetosti,
povezovanju in prijateljstvu.
Predstava je bila namenjena zbiranju pomoči za otroke iz socialno ogroženih in
družin.
Lepo je, ko lahko otroku na lice pričaramo nasmeh.
KATJA DANCE COMPANY
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2018

NA POMOČ!

KATJA VIDMAR

Radi ustvarjamo za otroke. Naše
pravljice dosežejo vedno več
otrok iz slabišh socialnih in
finančih okolij. Začeli smo
sodelovati z drugimi mladimi
ljudmi in organizacijami, kot
naprimer Rotaract in tako
uspešno izvajamo naše
dobrodelno delo in s tem
pomagamo otrokom in
družinam ter "narišemo"
nasmeh na obraze otrok in
njihovih staršev in rejnikov.
KATJA DANCE COMPANY

Poučna in zabavna
plesna pravljica za
najmlajše o veselih in
srečnih morskih
živalih, katerih mirno
življenje nenadoma
uničijo smeti.

Nastopajoči:
Erika Nagode, Staša Usnik, Matej
Pritekelj, Špela Dolinar , Tinkara Vrbinc,
Katarina Gregorič, Teja Šimenc, Katja
Vidmar
Tekst: Katja Vidmar
Koreografija: Katja Vidmar
Produkcija: Albert Podrekar
STRAN 14

2019

OPROSTI!
KATJA VIDMAR

zgodba o prijateljstvu
dveh deklic in dejstvu,
da se ljudje težko
opravičimo. Vendar ...
Nastopajoči:
Katja Vidmar, Tinkara Vrbinc / Špela Dolinar,
Sara Brčvak, Zala Lazar

Včasih pa je prav, da priznamo
svoje napake in se opravičimo ter s
tem pokažemo, da razumemo, kaj
je v življenju res pomembno –
prijateljstvo in pomoč drugim, ker s
tem osrečimo tudi sebe!

Tekst: Katja Vidmar
Koreografija: Katja Vidmar
Produkcija: Albert Podrekar

Ljubimo ples in zelo nam je
pomembno, kaj s tem sporočamo.
Z opravičilom spet povežemo
pretrgano vez med nami. To pa je
nekaj najlepše in zelo pomembno
sporočilo.

STRAN 15

ANGELA
BOŠKIN
KATJA VIDMAR

V sodelovanju z dijaki Srednje
zdravstvene
šole
Ljubljana.
Multimedijski plesni projekt s
plesalci začetniki z namenom
zgraditvi umetniške perspektive
o
najpomembnejši
osebi
slovenske zdravstvene nega. 27
minutna predstava in film - vse v
enem.

2021

Življenje in delo
slovenske Florence
Nightingale - Angele
Boškin - prve
slovenske medicinske
sestre

Nastopajoči:
Zala Lazar, Nina Kopač, Maša Felc, Larisa
Hajrić, Naida Džafić, Tara Čatak, Stela
Poje, Lenart Gregorič, Katja Vidmar
Avtorica besedila in pesmi: Katja Vidmar
Koreografija: Katja Vidmar
Produkcija: Albert Podrekar

KATJA DANCE COMPANY
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OBJEMI
DREVO!
KATJA VIDMAR

Četrta plesna pravljica za otroke.
Tokrat gozdne živali skupaj kuhajo
juho, gradijo hiško in rešujejo
ubogega ježka, na katerega je padlo
drevo. Vse je mnogo lažje in veliko
bolj zabavno, če stvari počnemo
skupaj.
KATJA DANCE COMPANY

2021

Plesna pravljica o
sodelovanju in sočutju.
Trajanje: 34 minut
Plešejo: štiri plesalke in
male balerine začetnice.

Nastopajoči:
Zala Lazar, Zala Šušteršič, Sara Brčvak,
Katja Vidmar
Avtorica besedila: Katja Vidmar
Koreografija: Katja Vidmar
Produkcija: Albert Podrekar
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THE BOOK
KATJA VIDMAR

Devet knjig, ki so postale navdih in
ispiracija in se dotaknile srca in duše.
Devet zgodb, ki so jo (Katjo Vidmar)
spremljale na njeni življenjski poti. Na
poti, ki jo je pripeljala do tu, kjer je zdaj
- kot plesalka in koreografinja.

delo v nastajanju predvideno jeseni 2021.

Enourna predstava (lirični jazz) z
multimedjskimi in svetlobnimi odrskimi
efekti.
Ostanite z nami!

"In knjiga je ples postala ..."

KATJA DANCE COMPANY

Avtorica besedila: Katja Vidmar
Koreografija: Katja Vidmar
Produkcija: Albert Podrekar
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ŽE OD 2016
si prizadevamo za
medsebojno
sodelovanje z
evropskimi plesnimi
platformami, v želji,
da omogočimo
izmenjavo znanja,
priložnosti in
sodelovanje v
umetniških projektih.

NAGRADE IN
PRIZNANJA
Katja Dance Company je bila leta 2017 povabljena na srečanje s predsednikom
Republike Slovenije, g. Borutom Pahorjem.
Katja Dance Company je bila v letu 2018 proglašena za najboljšo plesno
skupino v glasovanju bralcev spletnega plesnega portala Parada plesa.
Prejeli smo priporočilno pismo varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije
- ga. Vlaste Nussdorfer in priporočilno pismo veleposlaništva Republike
Slovenije na Hrvaškem.
Katja Vidmar – je v glasovanju bralcev spletnega portala Parada plesa postala
Naj pravljična ustvarjalka leta 2019.
Katja Vidmar in Življenj je vrednota – naj-plesna predstava leta 2019 v
glasovanju bralcev spletnega plesnega portala Parada plesa.
Prejeli smo priporočilno pismo ustanove Mali vitez za sodelovanje in donacije
za predstavo Življenje je vrednota.
KATJA DANCE COMPANY
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KAJ
IŠČEMO:

plesalce, ki bi se želeli pridružiti
našemu popotovanju;
gledališča s približno 150 – 350
sedeži, ki bi nam oder lahko
ponudili brezplačno (na voljo je
tehnični rider);
storitev prodaje vstopnic, promocijo
pokrovitelje za kritje potnih
stroškov, stroškov predstav in
opreme;
donatorje, ki bi želeli sodelovati z
nami in prispevati sredstva, ki nam
omogočajo naše umetniško
delovanje, da posledično mi lahko
pomagamo drugim s tem, kar tako
radi počnemo;
mecene, ki bi finančno podprli naše
delovanje z namenom prispevati
družbi, medkulturnem dialogu in
vzajemnemu spoštovanju preko
medija naših plesnih predstav.
Če se prepoznate, vas vljudno vabimo,
da nam pošljete kratko sporočilo in da
skupaj poiščemo možnosti vzajemnega
sodelovanja.
Upamo, da vam je naša kratka
predstavitev všeč in veselimo se
vašega kontakta.

KATJA DANCE COMPANY
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+40

+65

plesalcev je sodelovalo v
projetkih pod okriljem Katja
Dance Company v različnih
predstavah in projektih.

nastopov in uprizoritev na
različnih lokacijah in za različne
priložnosti

16-49

+37K

je razpon starosti plesalcev.
Nihče ni diskriminiran, vsi smo
enako pomembni in
enakopravni.

EUR smo zbrali in donirali
organizacijam in posameznikom
za različne humanitarne namene
od pričetka našega delovanja. In
tako bomo tudi nadaljevali ...

KATJA DANCE COMPANY
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SODELUJOČI
PLESALCI
Ajda Miklavčič,
Alja Gomilar Zickero,
Alja Lackovič,
Ana Belac,
Ana Mužič,
Anja Milekšič,
Anja Robida,
David Vehovec,
Erika Nagode,
Eva Pirnat,
Irena Pfundner,
Katarina Gregorič,
Katja Vidmar,
Kristi Kruusmaa,
Kristina Sicherl,
Larisa Husič,
Luka Wernig,
Maj Žan Peršin,
Maja Adamič,

"Nikoli pozabljeni."

Maruša Mokorel,
Matej Pritekelj,
Mira Marič,
Neža Erznožnik,
Nuša Hrovat Škarja,
Peter Capuder,
Petra Ramovš,
Sara Brčvak,
Sindi Vogrič,
Špela Dolinar,
Staša Usnik,
Tadeja Polanšček,
Tian Čehić,
Tilen Podakar,
Tim Lončar,
Tinkara Vrbinc,
Zala Lazar,
Zala Šušteršič,
Živa Stanovnik.

"Verjamemo v zdravilno
moč plesa."

KATJA DANCE COMPANY
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PRETEKLE UPRIZORITVE
33

ŽIVLJENJE JE VREDNOTA

LJUBLJANA - ŠPANSKI BORCI (GOSTJA KLARA JAZBEC) 16. 5. 2017 OB 19:30
DOL PRI LJUBLJANI - KULTURNI DOM DOLSKO (GOSTJA KLARA JAZBEC) 20. 5. 2017 OB 20:00
VRHNIKA - DOM IVANA CANKARJA (GOSTJA KLARA JAZBEC) 3. 6. 2017 OB 19:30
LJUBLJANA - ŠODR TEATER - LJUDSKI DOM ŠENTVID 10. 6. 2017 OB 19:30
BLED – FESTIVALNA DVORANA 17. 6. 2017 OB 20:00
CELJE - NARODNI DOM - 9. 9. 2017 OB 20:00
KOČEVJE - ŠEŠKOV DOM - 23. 9.2017 OB 20:00
ŠENTJUR - IPAVČEV KULTURNI CENTER - 30. 9. 2017 OB 20:00
MURSKA SOBOTA – GLEDALIŠČE PARK 6. 10. 2017 OB 19:00
MARIBOR - NARODNI DOM - 20. 10. 2017 OB 20:00 (DAROVALI EUROPA DONNA)
AJDOVŠČINA - DVORANA PRVE SLOVENSKE VLADE - 4. 11. 2017 OB 20:00
KRANJ - PREŠERNOVO GLEDALIŠČE - 11. 11. 2017 OB 20:00
LOGATEC – NARODNI DOM - 17.12.2017 OB 20:00
VELENJE – DOM KULTURE - 13.1.2018 OB 19:00
LJUBLJANA – ŠPANSKI BORCI 9.2.2018 OB 9:00 ZA SREDNJO ZDRAVSTENO ŠOLO LJUBLJANA
LJUBLJANA – ŠPANSKI BORCI 9.2.2018 OB 11:00 ZA SREDNJO ZDRAVSTENO ŠOLO LJUBLJANA
LJUBLJANA – ŠPANSKI BORCI 9.2.2018 OB 19:00
TRBOVLJE – DELAVSKI DOM - 17.3.2018 OB 20:00
SELNICA OB DRAVI – HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA - 7.4.2018 OB 19:00
NOVA GORICA – KULTURNI DOM - 14.4.2018 OB 20:00
ZAGREB – KONCERTNA DVORANA VATROSLAV LISINSKI – 16.5.2018 OB 20:00
IZOLA – KULTURNI DOM 20.10.2018 OB 19:00
LENDAVA - KULTURNI CENTER 17.11.2018 OB 19:00
IZOLA – KULTURNI DOM 21.12.2018 OB 19:00
KRANJ – PREŠERNOVO GLEDALIŠČE 12.1.2019 OB 19:00
LJUBLJANA – ŠPANSKI BORCI 15.2.2019 OB 9:00
SEMIČ – KULTURNI DOM – 23.3.2019 OB 19:00
LJUBLJANA – SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA – 12.4.2019 OB 18:00
LJUBLJANA – LJUDSKI DOM ŠENTVID ZA SREDNJO ZDRAVSTVENO ŠOLO – 23.10.2019 OB 10:00
POSTOJNA – KULTURNI DOM – 30.11.2019 OB 19:00
RAVNE – KULTURNI DOM – 14.12.2019 OB 20:00
LJUBLJANA – ŠPANSKI BORCI 14.2.2020 – OB 11:30 ZA GIMNAZIJO MOSTE LJUBLJANA
LJUBLJANA – ŠPANSKI BORCI 14.2.2020 OB 20. URI
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PROJECT X

25. OKTOBER 2018 - LJUBLJANA - LJUDSKI DOM ŠENTVID (PREDPREMIERA)
29. NOVEMBER 2018 OB 19:30 - LJUBLJANA - ŠPANSKI BORCI (PREMIERA)
2. FEBRUAR 2019 OB 19:00 - MURSKA SOBOTA - GLEDALIŠČE PARK
15. FEBRUAR 2109 OB 12:00 - LJUBLJANA - ŠPANSKI BORCI
15. FEBRUAR 2109 OB 20:00 - LJUBLJANA - ŠPANSKI BORCI
30. MAREC 2019 OB 19:00 - VRHNIKA - KD IVANA CANKARJA
18. MAJ 2019 OB 19:00 - SELNICA OB DRAVI - HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA
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ŽENSKA

22. JUNIJ 2010 - LJUBLJANA - ŠPANSKI BORCI
26. NOVEMBER 2009 - VRHNIKA - CANKARJEV DOM
3. JUNIJ 2013 - LJUBLJANA - MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
13. APRIL 2008 - LJUBLJANA - MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
10. OKTOBER 2008 - IZOLA
6. NOVEMBER 2008 - PTUJ - MESTNO GLEDALIŠČE
7. FREBRUAR 2009 - ŠKOFJA LOKA
6. MAREC 2009 - KD POSTOJNA
28. MAREC 2009 KUD ŠENTVID
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PLESNE PRAVLJICE

MOJ SVET JE DRUGAČEN!
NA POMOČ!
OPROSTI!
OBJEMI DREVO!
KATJA DANCE COMPANY
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Katja Dance Company
Laze 27, SI-1351 Brezovica pri
Ljubljani, Slovenia
katjadanceco@gmail.com
Studio
Letališka cesta 27, SI-1000
Ljubljana,
Slovenia

www.katjadancecompany.com

