Celjsko literarno

Literarni festival
domišljije

društvo
2. slovenski festival
fantazijske književnosti

In zdaj ga imamo.
Tako sem zaključil lanski
predgovor. Slovenski festival
fantazijske književnosti letos
postaja tradicionalen.
Poudarek bo na domačih
avtorjih in domači produkciji.
Letos bodo, poleg lanskega
gosta, svetovno priznanega
prof. dr. Zorana Živkovića,
sodelovali še Miha Remec in
dr. Edo Rodošek, ki sodita v
generacijo zlatih časov
slovenske znanstvene
fantastike. Poleg njiju bo še
nekaj svežih imen, ki jim bo
delala družbo Tatjana Jamnik,
prevajalka in predsednica
KUD Police Dubove, ki je
poskrbela za izdajo prevodov
nekaj kakovostnih del resnejše
fantazijske literature.
Za vas smo pripravili
literarni večer, predstavitve
novih publikacij, več odprtih
debat in delavnico pisanja
fantazijskih zgodb.
Na vse prireditve je vstop
prost. Lepo vabljeni!

•

Edini tovrstni literarni festival v

Sloveniji

22. in 23. september 2018

•

Glavni gost prof. dr. Zoran Živković

•

Posebni gost Miha Remec s Ptujsko

Celjska kulturnica in Antika

•

Posebni gost dr. Edo Rodošek

•

Posebni gost Tihomir Jovanović Tika z

trilogijo

zbirko Regia Fantastica 3
•

Delavnica pisanja s prof. Živkovićem

•

Predstavitev v butični knjigarni Antika

Posebni gost:
Prof. dr. Zoran Živković

Celjsko literarno društvo

Gledališki trg 4, 3000 Celje
040 642 356 Bojan (predsednik)
041 277 382 Mira (tajnica, podpredsednica)
WWW: http://cld.si
E-pošta:celjsko.literarno@outlook.com

Info: literarno.drustvo@outlook.com

2. slovenski festival fantazijske književnosti
Sobota, 22. 9. 2018 Knjigarna Antika
V soboto se program začne ob 16.30 v
Knjigarni in antikvariatu Antika
(Kocbekova ulica 6).
• Predstavitev zbirke Regia Fantastica 3

(Tihomir Jovanović Tika)
• Kratka predstavitev revije Supernova 4

in 5, poezijo iz Supernove 5 bo bral
priznani slovenski literat Matej Kranjc
• Kratka predstavitev nagrad supernova

(Tatjana Jamnik)
• Kratka predstavitev svežih knjižnih izdaj
• Miha Remec in Aleksandra Jelušič bosta

predstavila svoje sodelovanje pri sveži
Ptujski trilogiji

Sobota - Celjska kulturnica
Ob 19h se program nadaljuje v Celjski kulturnici,
Gledališki trg 4.
• Literarni večer s prof. dr. Zoranom Živkovićem.

First Contact and Time Travel: Selected Essays
and Short Stories je v angleščini izdana zbirka.
Prof. Živković bo v srbščini prebral dve zgodbi—

Ob 10h v Celjski kulturnici,
Gledališki trg 4.
•

Delavnica s prof. dr. Zoranom
Živkovićem—Kako začeti
fantazijsko zgodbo? Izberite eno od
štirih tem.

•

Prevajanje v tuji jezik in pisanje v

»Astronom« (prvo od štirih del iz knjige Vremenski

darovi) in »Slagalica«.

tujem jeziku (sodeluje tudi Tatjana

• Sledila bo odprta panelna diskusija Poti in

stranpoti sodobne fantazijske književnosti. Kaj
je in kaj ni sodobna fantazijska literatura, zlasti
takšna, namenjena zahtevnejši publiki?

Jamnik)
•

O recenzijah in kritiki (zimzelena
tematika)

•

Kosilo ob 13h (Hotel Celeia ali
Celjska koča, odvisno od vremena)

•

Po kosilu zaključek festivala

• Najava nedeljskega programa motivacijske teme

nedeljske delavnice Kako začeti (fantazijsko)
zgodbo?):
• Krog
• Umrl sem v sanjah
• Pohotni gospod se je z bogom srečal na vlaku
• Ni lahko biti knjiga

Za delavnico poskusite na osnovi ene od predstavljenih
tem napisati nekaj uvodnih stavkov zgodbe, če vam uspe,
lahko napišete tudi celo miniaturo ali zgodbo.

Posebna zahvala MO Celje za sofinanciranje

Nedelja, 23. 9. 2018 Celjska kulturnica

http://fanfest.si, email: fanfest.festival@gmail.com

