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 FESTIVAL SPECULUM ARTIUM 
 

Termin: 25.–26. 9. 2021 

 

Vstopite z nami v prihodnost že danes! 

 

1. dan:  

Preteklost in prihodnost sta si redko tako blizu kot v Trbovljah. Nedaleč od starih rudniških poslopij lahko 

srečate robote, se potopite v virtualne svetove in morda vidite svoj lastni hologram. Vsako leto se namreč 

v Delavskem domu Trbovlje odvija festival novomedijske kulture Speculum Artium, na katerem lahko 

pokukate v vsakdanjost, kot jo bodo živele prihodnje generacije. Interaktivnost, ki je značilna za večino 

razstavljenih projektov, vam omogoča, da ne samo sledite, temveč sooblikujete nove trende ter 

prihodnost naše družbe. Na festivalu lahko srečate umetnike in znanstvenike iz celega sveta, ki inovativno 

povezujejo umetnost, znanost in tehnologijo.    

 

Iz vizij prihodnosti, ki bodo nahranile našega duha, se bomo vrnili v sedanji čas in se odpravili na kosilo s 

pridihom lokalne kulinarike. Popoldne se boste v sklopu festivala novomedijske kulture Speculum Artium 

udeležili delavnice, na kateri se boste tudi sami prelevili v ustvarjalce. 

 

Za doplačilo se boste lahko ob koncu dneva povzpeli do monumentalnega spomenika vsem rudarskim 

rodovom Trbovelj in doživeli sončni zahod za zasavskimi hribi. Večerno panoramo mesta dopolnjuje luč 

na kipu rudarja Prometeja, ki osvetljen bdi nad mestom.  

 

Prespali boste v bližnjih termah ter se zvečer in naslednje jutro v termalnih bazenih mogoče še malce 

razvajali. 
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2. dan :  

Po zajtrku se boste vrnili v Trbovlje, kjer vam bo življenje v mestu približal naš turistični vodnik na sprehodu 

po centru mesta. V rudarski koloniji Njiva boste spoznali, kako so nekoč živeli rudarji, prisluhnili zgodbi o 

slovenski materi, si ogledali enega izmed največjih mozaikov v državi ter v Parku kulture spoznali, kdo je 

glas o Trbovljah ponesel v svet. Vmes boste imeli značilno knapovsko malico.  

V drugem delu dneva si boste ogledali edinstveno ohranjeno industrijsko dediščino in obiskali nekdanje 

rudniške površine, danes v večji meri spremenjene v rekreacijske poti. Izlet boste zaključili z ogledom 

najvišjega dimnika v Evropi, na katerega se boste s pomočjo virtualne resničnosti lahko povzpeli tudi sami.  

 

CENA:  189 € / osebo* 

 

Cena vključuje: strokovno vodstvo po festivalu, nočitev z zajtrkom v Zdravilišču Laško, voden 

ogled dimnika in virtualno doživetje, delavnico na festivalu novomedijske umetnosti Speculum 

Artium, kosilo s pridihom tradicionalne kulinarike, voden ogled Trbovelj in rudniških površin, 

knapovsko malico, turistično takso, DDV in stroške organizacije. 

 

* možnost skupinskih in družinskih popustov  

 

Možna doplačila: kombi prevoz 49 € / dan (minimalno št. udeležencev: 7), enoposteljna soba 

25 €, pohod na Ostri vrh do Prometeja (12 €/os). 

 


