
Pozdravljeni,

po zimski vikend delavnici vas v novi sezoni vabim na sklop šestih vikend 
delavnic, ki so tudi tokrat namenjene študentom in praktikantom 
psihoterapije. Preko koreografskih metod improvizacije se bomo enkrat na 
mesec potili v studiu in v gibanju raziskovali temo kompozicije razlik. 
Zanima me individualni plesni izraz posameznika, posameznice in nato so-
postavitev različnosti v skupni prostor, na skupni plesni pod. 

Kaj se zgodi mojemu plesu, ko je so-očen z drugim? Kako ohranjati lastni 
ples a hkrati poslušati in biti občutljiv za druge v prostoru? Kako se 
presenečati in mehko prehajati v neznane prostore lastnega giba, zvoka, 
dotika? 

Delavnice bodo sestavljene iz ogrevanja, vodene improvizacije ter 
refleksije.

Ogrevanje pomeni telesno vadbo, ki preko dihanja, teka, padanja, skokov, 
valjanja, dotika, smeha in potenja omogoča posamezniku, da se prepusti 
notranjemu toku giba in misli, ogreje mišice od glave do pete in preizkuša 
nove načine gibanja. 

Preko vodenih improvizacij bo imel vsak posameznik in skupina možnost 
razvijati lasten gibalni izraz. Raziskovali bomo orodja za improvizacijo za 
posameznika, ples v duetu in v skupini. Pomemben povdarek bo na zavedaju 
prostora, lastnega telesa in drugih ljudi. 

Refleksija in artikulacija bosta sestavni del vsakega treninga, kjer bo imel 
vsak možnost podeliti svojo izkušnjo in preverit svoje občutke. Ob tem si 
bomo vzeli čas za premislek kako izkušnja vpliva na prakso psihoterapije.

Plesno predznanje za trening ni potrebno. Pomembna je želja spoznavati 
odzven giba v sebi, prostoru in drugem človeku.

Delavnice bodo potekale enkrat mesečno od januarja do junija 2016. Vsaka 
delavnica bo potekala v soboto in nedeljo od 10h do 16h v lepem studiu 
plesne šole Moj Korak na Vilharjevi ulici 3. Cena znaša 150 eur za sklop 
treh delavnic. Možen je tudi obisk posamezne delavnice, ki znaša 60 eur.  

Datumi delavnic so sledeči; 30 in 31 januar, 20 in 21 februar, 26 in 27 
marec, 23 in 24 april, 14 in 15 maj, 18 in 19 junij

Pozdrav in se kmalu vidimo! 
Dejan Srhoj 

več informacij in prijave na; dejan_srhoj@yahoo.com, 031 813 684, lokacija 
studia www.mojkorak.si
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studio; 

Dejan Srhoj (1978) je neodvisen performer in deluje na področju sodobnega 
plesa. Po končani Srednji Baletni Šoli v Ljubljani je študij nadaljeval na 
baletni akademiji Heinz Bosl Stiftung v Münchnu, ki ga je zaključil leta 
1998. Istega leta je postal član SNG Opera in balet Ljubljana in kmalu 
postal baletni solist. V treh letih angažmaja v SNG je plesal predvsem 
glavne vloge v klasičnih baletih.

Od leta 2001 je neodvisni umetnik, soustanovitelj Fičo Baleta, v okviru 
katerega  je  sodeloval  z  Goranom  Bogdanovskim  in  kot  plesalec  ali  avtor 
sodeloval  v  predstvah  kot  so  1:0,  Švic  in  Švarc,  Emofad,  Sun  City, 
Confidance, Rob Raja, Formula. Ob tem je kot performer sodeloval plesno-
gledaliških projektih z Janezom Janšo, Ivico Buljanom, Sebastjanom Horvatom, 
Betontancom, Magdaleno Reiter, Silvanom Omerzujem in drugimi. 



V sezoni 2014/15 je koreografiral za gledališki predstavi Švejk v Mgl-ju ter 
Elektra  v  Novosadskem  Gledališču.  Poleg  tega  soustvarja  in  organizira 
CoFestival v Ljubljani ter aktivno  sodeluje  pri  razvoju  programov  mreže 
Nomad Dance Academy, katere soustanovitelj je. 

Kot plesni pedagog je desetletje poučeval orodja za improvizacijo znotraj 
Fičo Treningov, ob tem z menedžerko Nino Božič vodi Arts&Business delavnice 
v tujini. V okviru mreže NDA raziskuje inovativne metode poučevanje preko 
CoTeaching  delavnic  ter  plesnih  treningov  Teaching  without  a  teacher. 
Občasno poučuje klasični balet za skupino En-Knap.

Leta 2008 je diplomiral na Open University v Londonu - (BA in Humanities). 


