PROGRAMI ZA OBISKOVALCE

Programi za mladino in odrasle,
za skupine in posameznike
• doživljajske delavnice
• učne delavnice
• ogledi
• prireditve

Odpiralni čas:
april – oktober
torek – nedelja, 10 – 18 h
november – marec
sobota, 10 – 16 h

MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC
V muzeju ob vznožju Donačke gore, v avtentični štajerski
krajini, ohranjamo srednještajersko ljudsko stavbarstvo
subpanonskega tipa, značilno za Obsotelje v času od 19.
do sredine 20. stoletja. Jedro muzeja z originalnimi stavbami
je z leti preraslo v največji slovenski muzej na prostem in
kulturni spomenik državnega pomena. Leta 1997 je bil
nominiran za evropski muzej leta.
Bogata programska dejavnost omogoča obiskovalcu, da
kulturno izročilo nekdanjih graditeljev spoznava in raziskuje
ter doživi svojo lastno izkušnjo dediščine.

DVOREC STRMOL
Razvil se je iz srednjeveškega stanovanjskega stolpa, ki so
ga leta 1436 Celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz
Cerkelj na Gorenjskem. V renesančnem stavbnem tkivu
je ohranjena srednjeveška zasnova. Močan vpliv baroka
s štukaturami, freskami in privlačno poslikavo fasad ga
uvršča med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem.
Obnovljen v letih 1996 - 2003 in 2014.
Dvorcu vračajo življenjski utrip zgodbe iz preteklosti v novi
preobleki: slikovite razstave, koncerti, tematska vodstva,
gledališki prizori iz življenja v času baroka in delavnice v
Rokodelskem centru Rogatec.

NAMIG ZA IZLET

ZA MLADINO IN ODRASLE
ŽULIKE MOJE BABICE
Muzej na prostem Rogatec
ogled z vodstvom in doživljajske
etnografske delavnice
Trajanje programa: 2,5 h

OKUSIMO DEDIŠČINO

Rokodelski center Rogatec, Dvorec Strmol

doživljajske delavnice za posameznike in družine
brez doplačila in predhodne najave

steklarska in lončarska delavnica, ročno tkanje,
pletenje iz ličja in šibja, polstenje, šivanje

Muzej na prostem Rogatec

april – oktober, nedelja, od 15 - 17 h
november – marec, sobota, od 10 - 12 h

peka žulik v krušni peči, plesna, glasbena, kovaška,
čebelarska, kamnoseška, zeliščarska delavnica,
Rogatko in njegove dejavnice ...

Razpored doživljajskih delavnic in prikazov rokodelstva
objavljamo v mesečnem napovedniku na www.rogatec.si.

april – oktober, četrtek, sobota, od 15 - 17 h
november – marec, sobota, od 10 - 12 h

• Donačka gora 884 m
• Rogaška Slatina 7 km
• Konjeniški center www.kk-strmol.com
• Podčetrtek 18 km
• Z vlakom v Rogatec www.slo-zeleznice.si • Ptujska Gora 18 km

Obiskovalci v treh manjših skupinah izmenično
obiskujejo tri izbrane delavnice.
• peka kruha žulik v Šmitovi hiši
• glasbena delavnica - izdelava nunalce
• čebelarska delavnica
• zeliščarska delavnica
• obisk pri kovaču
• pletenje kitic iz ličja - izdelava zapestnic
• izdelava rož iz papirja
• voščilnice z žigi iz krompirja
• hoja na hoduljah
• plesna delavnica
• sezonska opravila na kmetiji
ličkanje, stiskanje jabolk
• kamnoseška delavnica - magnetek s kamnom
• darilna vrečka iz starega papirja
• polstenje - izdelava obeska kroglice
• od trske do LED svetilke
Izvedbo programov prilagodimo starosti skupine.

MOJ DEDEK ROKODELEC
Dvorec Strmol
ogled z vodstvom in doživljajske
rokodelske delavnice
Trajanje programa: 3 h
Obiskovalci v treh manjših skupinah izmenično
obiskujejo tri izbrane delavnice.
• steklarska delavnica
• lončarska delavnica
• tkalska delavnica
• delavnica pletenja iz ličja ali šibja

ZA MLADINO IN ODRASLE

ZA MLADINO IN ODRASLE

STARA MAMA / STARI ATA SO MI POVEDALI

MED PLEMIČI IN KMETI

IZLET V ROGATEC

PO STEKLARSKI POTI

Muzej na prostem Rogatec

Dvorec Strmol, Muzej na prostem Rogatec in KK Strmol

Trajanje programa: 5 h

Trajanje programa: 5,5 h

ogled z vodstvom in prikaz domačih obrti, opravil

ogled z vodstvom, doživljajske delavnice (gl. Žulike moje
babice), ježa v maneži z vodstvom

Ogled starega trškega jedra
(po dogovoru ogled nadžupnijske baročne cerkve sv. Jerneja)
Ogled dvorca Strmol
Ogled Muzeja na prostem Rogatec
Ogled konjušnice KK Strmol
Ogled čebelarstva Pavlovič in pokušina
Po dogovoru malice in kosila na dvorcu v grajski črni kuhinji
ali v okoliških gostiščih
(Gostišča »Pod Goro«, Špica, Jutriša, Dolce Vita)

Ogled proizvodnje stekla v Steklarni Rogaška
Moj dedek rokodelec, program z doživljajskimi rokodelskimi
delavnicami v Rokodelskem centru Rogatec
Ogled dvorca Strmol
Ogled Muzeja na prostem Rogatec
Po dogovoru malice in kosila na dvorcu v grajski črni kuhinji
ali v okoliških gostiščih
(Gostišča »Pod Goro«, Špica, Jutriša, Dolce Vita)

Trajanje programa: 1,5 h
Predstavitev delovnih tehnik in izdelkov (izberete 3 vsebine)
• pletenje iz šibja ali ličja
• ročno kovanje v muzejski kovačiji
• kamnoseštvo
• velikonočne košarice iz testa
• peka kruha v muzejski hiši
*** dodatna ponudba
• sezonska opravila na kmetiji
(sirova zavihanka, napitki)

Trajanje programa: 5 h
Na popotovanju v preteklost s pomočjo vodiča odkrivamo
razlike med grajskim in ljudskim stavbarstvom ter življenjem
pripadnikov dveh nasprotnih družbenih slojev. Doživljajske
etnografske delavnice in ježa v maneži Konjeniškega
kluba Strmol nam pomagajo, da naše vtise tudi dejansko
podoživimo.

ZA MLADINO IN ODRASLE

ZA MLADINO IN ODRASLE
ROKODELSKE UČNE DELAVNICE
Rokodelski center Rogatec
Trajanje rokodelske delavnice: 2 h | min. 10 oseb / maks. 18 oseb
Tematski ogled dvorca Strmol ali Muzeja na prostem Rogatec: 1 h
Trajanje posameznega programa: 3 h

OBLIKUJEM STEKLO...

ŠIBA ČEZ ŠIBO...

steklarska delavnica
Kratek uvod o zgodovinskem razvoju steklarstva
in osnovah izdelave stekla. Preizkusimo se v eni
od tehnik hladne obdelave.

delavnica pletenja iz vrbovega šibja
Spoznamo rokodelsko izročilo pletenja
uporabnih izdelkov iz šibja. Izdelamo osnovni
križ in spletemo podstavek.

GLINA V MOJIH ROKAH...

LIST ČEZ LIST...

Poletna muzejska noč
Dvorec Strmol, sobota, 16. junij 2018, 18 – 22 h

lončarska delavnica
Spoznamo osnove oblikovanja gline.
Poskusimo lončariti na vretenih. S prostoročnim
oblikovanjem izdelamo manjši izdelek.

delavnica pletenja iz ličja
Spoznamo rokodelsko izročilo pletenja
uporabnih izdelkov iz ličja. Pletemo osnovno
kitico in izdelamo podstavek.

Likof na taberhi, etnografska prireditev
Muzej na prostem Rogatec, sobota, 21. julij 2018, 17 h

NIT ČEZ NIT...

MOJ MONOGRAM...

NA ZELIŠČNEM VRTU

PRIREDITVE

Grajska pristava, Muzej na prostem Rogatec, Zeliščni vrt

Zeleni festival Rogatec
Muzej na prostem Rogatec, sobota, 28. april 2018, 10 – 17 h

Trajanje programa: 2,5 h
Predstavitev zelišč, tehnologije pridelave in zeliščnih izdelkov
Prikaz po izbiri: krema, milo ali tinktura
Praktično darilce na osnovi zelišč za vsakega udeleženca
Ogled muzejskega zeliščnega vrta
Ogled Muzeja na prostem Rogatec
Degustacija: čaj/sok in kolač/namaz na osnovi zelišč

Praznična tržnica Rogatec
Tržnica Rogatec, sreda-sobota, 19.-22. december 2018,
15-19 h

delavnica ročnega tkanja
Spoznamo osnovni princip tkanja in tkalske
vezave na statvah. Na tkalskem glavniku
stkemo trak in izdelamo zapestnico.

veziljska delavnica
Naučimo se osnovnih vbodov. Na platno
nanesemo želeni vzorec začetnice svojega
imena in ga izvezemo.

ZA OTROKE IN MLADINO

ZA OTROKE IN MLADINO

ZGODOVINSKA EVROPSKA
DVOJKA
Dvorec Strmol

ROKODELSKE DELAVNICE KOT TEHNIŠKI DAN

Viva arhItektVra In Viva MateMatika! (= 2017)

TUDI JAZ SEM UMETNIK

ŽIVLJENJE NA GRADU

gledališki prizor domišljijskega srečanja
matere in sina, Marije Terezije in Jožefa II. v
letu 1775 na dvorcu v Rogatcu; kviz znanja

Dvorec Strmol

Muzej na prostem Rogatec

Naslikam si fresko!

Dvorec Strmol

Trajanje programa: 1,5 h

rokodelske učne delavnice, ogled z vodstvom

arhitekturna delavnica

Dvorec Strmol

ogled z vodstvom, učni list

Trajanje programa: 3 h

Trajanje programa: 1 h
Maketa stanovanjske hiše v Muzeju na prostem Rogatec vaja iz prostorske predstavljivosti. O gradbenih materialih
v ljudski in grajski arhitekturi. Izračun ploščine/prostornine.
Kronogram – predstavitev pojma in sestava osebnega
kronograma. Medpredmetno povezovanje (zgodovina,
matematika, slovenščina). Kreativno partnerstvo z učenci in učitelji.

ogled z vodstvom, ustvarjalna delavnica,
učni list

Trajanje programa: 1 h

Obiskovalci v manjših skupinah izmenično obiskujejo
dve izbrani rokodelski delavnici.
• lončarska delavnica – oblikovanje skledice na vretenu
• tkalska delavnica – tkanje zapestnice na tkalskem glavniku
• pletenje iz šibja – izdelava koška iz šibja
• polstenje – izdelava etuija za mobilni telefon
Posamična delavnica in ogled traja po 1 uro.

Z metodo razgovora ob ogledu dvorca
Strmol učenci dopolnijo svoje znanje o
gradnji gradov in dvorcev ter o življenju
za grajskimi zidovi. Na koncu rešujejo
prijazno zastavljene naloge na učnih
listih.

Mini gledališka predstava s hudomušnimi
zapleti in dvogovori posreduje gledalcu
osnovna zgodovinska dejstva in pomaga
osvetliti pogled na družbena razmerja
v času razsvetljenega absolutizma, ki
je vplival tudi na življenje v takratnih
slovenskih deželah. Skupinski kviz po
predstavi omogoča, da na zabaven način
preizkusijo svoje znanje

Primerno za učence 2. in 3. triade.

Primerno za učence 3. triade OŠ in dijake.

Primerno za učence 3. triade in dijake.

Primerno za učence 3. triade in dijake.

Trajanje programa: 2 h
Po ogledu dvorca Strmol učenci v dveh
skupinah izmenično rešujejo učni list in
si v delavnici s slikanjem na sveži mavec
naredijo lastno fresko.
Primerno za učence 2. triade.

ZA OTROKE IN DRUŽINE

TEAM-BUILDING ZA POSLOVNE SKUPINE
CILJ

ROJSTNI DAN Z ROGATKOM
Muzej na prostem Rogatec
Program praznovanja rojstnega dneva
Trajanje programa: 2 h

ROGATKOVA POT
literarno kulturni sprehod po Rogatcu

ROGATKO
IN NJEGOVE DEJAVNICE

Trajanje programa: 4 h

Muzej na prostem Rogatec

Na potepu po varnih poteh obiščemo
znamenitosti Rogatca, tudi rojstno hišo
pesnika Jožeta Šmita. Ob reševanju
nalog, od gibalnih igric, pesmic, ugank,
izštevank in petja ljudskih pesmi, učenci
spoznavajo življenje in delo pesnika.

učno doživljajske in gibalne igre kot
interaktivne točke - vedno na voljo

Primerno za starejše predšolske otroke
in učence 1. triade.

Katalog z navodili in maskota programa
škrat Rogatko nam pomagata, da sami
poiščemo in rešujemo uganke, naloge
in igre, ki so skrite na šestih različnih
lokacijah v muzeju.
Brezplačen program ob plačilu vstopnine.

Zemlja, imamo problem!

Si kdaj pomislil, da bi zavrtel časovni stroj
nazaj in se ustavil v času babic in dedkov?
In bi na to pustolovščino povabil še
prijatelje prav za tvoj rojstno dan!
Muzejski škrat Rogatko mi je prišepnil,
da bi to naredil zate in bo tvoj pomočnik.
Skupaj boste iskali zaklade spoznanj,
odkrivali igre in uganke, ustvarjali glasbo,
ples in darila!

doživljajske team-building delavnice

Na izbiro sta dve rojstnodnevni
pustolovščini:

Pri izvajanju delovnih opravil se soočajo z omejitvami
ali njihove telesne zmogljivosti ali čutnega zaznavanja.
V delavnice so dodatno vključene izbrane socialne igre,
ki udeležence spodbudijo k ustvarjalnemu sodelovanju
v skupini.

Rogatkove dejavnice
kadarkoli po dogovoru
tipalni zaboj, modna revija, poženi kolo,
glasbena in plesna delavnica
Z Rogatkom okusimo dediščino
ob četrtkih in sobotah med 15.30 in 17.30 h
peka kruhkov žulik, glasbena in plesna
delavnica, darilo zate in tvoje prijatelje

Trajanje programa: 2 h /3 h /4 h

START

Vsebinski okvir za izvajanje programa so tri muzejske
doživljajske delavnice:
peka kruha, plesna in glasbena delavnica.
Udeleženci jih v manjših skupinah obiskujejo izmenično,
tako da vsak sodeluje pri vseh aktivnostih.

Program poteka v avtentičnem okolju Muzeja na prostem
Rogatec ali na Dvorcu Strmol.
Program je mogoče prilagoditi željam in potrebam
naročnika.

CENIKI

CENIKI

CENIK VSTOPNINE 2018

CENIK PROGRAMOV 2018

Muzej na prostem Rogatec / Dvorec Strmol

vstopnina
skupina*

nad 20 oseb

odrasli

4,00 €

3,50 €

4,00 €

študentje, upokojenci

3,50 €

3,00 €

3,50 €

srednješolci

3,50 €

3,00 €

3,50 €

otroci do 15 let

3,00 €

2,50 €

3,00 €**

* skupina = min. 20 oseb
**Cena velja tudi za vodstvo programa Rogatkove dejavnice.
Navedene cene / osebo.
Ugodnosti:
• otroci do 3 let brezplačno
• družinska vstopnica (2 odrasla, 2 otroka): 8,00 €
• dvojna vstopnica (Muzej na prostem Rogatec + Dvorec Strmol): popust 10 %
• letna vstopnica: 12,00 €
• Pri individualnem ali družinskem obisku je v ceno vštet tiskan vodnik.

14,50 €

19,70 €

11,00 €

10,50 €

13,20 €

13,60 €

18,30 €

9,90 €

9,40 €

6,70 €
9,60 €***

13,20 €

13,60 €

13,70 €

9,90 €

9,40 €

5,90 €
8,80 €***

11,70 €

12,20 €

12,80 €

8,70 €

8,20 €

Stara mama/
stari ata
so mi
povedali

Med plemiči
in kmeti

Izlet v
Rogatec

odrasli

9,50 €

/

7,60 €
10,50 €***

14,60 €

študentje, upokojenci

8,50 €

/

6,70 €
9,60 €***

srednješolci

8,50 €

7,80 €

otroci do 15 let

7,40 €

7,30 €

pod 20 oseb
vstopnina
+ 10,50 € / skupino

Rokodelske
delavnice
kot tehniški
dan

Viva
arhitektura
viva
matematika

ogled z vodstvom

posameznik

Po steklarski
poti

Rokodelske
učne
delavnice
Na
zeliščnem
vrtu

Žulike
moje babice
Moj dedek
rokodelec

Tudi jaz sem umetnik

5,50 €

Življenje na gradu

4,00 €

Zgodovinska evropska dvojka

5,00 €

Rogatkova pot

7,40 €

Rokodelski tečaj 16 ur

140,00 €

Zemlja, imam problem! Team-building

12,00 € - 15,00 €

Rojstni dan z Rogatkom

90,00 € /program

*** dodatna ponudba (sirova zavihanka, napitki)
Navedene cene programov so cene / osebo v skupini min. 20 oseb
oz. min. 10 oseb v rokodelskih delavnicah.
V primeru skupine pod minimalnim številom oseb se obračuna polna
vrednost storitve za skupino 20 oseb.
V primeru manjših skupin si pridružujemo pravico do racionalnega
oblikovanja skupin.

Muzej na prostem Rogatec
Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec
Dvorec Strmol
Pot k ribniku 3, 3225 Rogatec
Zavod za kulturo,
turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3225 Rogatec
T: +386 (0)3 818 62 00,
+386 (0)40 373 000
E: info@rogatec.si
Spremljajte nas:
www.rogatec.si
FB: Rogatec.si

elodn.rogatec.si, spletna trgovina

Leto izdelave: 2018
Naklada: 6000

