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Avtor in foto: Alenka Kociper

Za ples ni nikoli prepozno. Pa tudi prezgodaj ne, pravzaprav nezavedno plešemo že vse od ro-
jstva. Ob poslušanju uspavanke, ki jo poje mati, se dete guga v njenem naročju, mar ni že to svo-
jevrsten in najbolj prvinski ples? In na stara leta, ko telo ni več povsem prožno, nam plesno giban-
je pomaga ohranjati kondicijo in čilega duha.

Ples od plenic do pozne starosti

V zgodnji dobi ples pozitivno vpliva na otrokov  
psihofizični razvoj, v odrasli dobi človeka vsestrans-
ko  bogati in v zrelih letih izboljšuje njegovo kondici-
jo, gibljivost in nenazadnje socialno življenje. 

V Plesnem Epicentru negujejo ples v vseh obdobjih 
življenja. Kot pravi ravnateljica Neva Kralj, priznana 
plesna pedagoginja in specialistka plesne terapije, 
Plesni Epicenter ni klasična šola, katere osnovni 
namen je urjenje odličnih plesalcev, temveč vzgo-

jno izobraževalna ustanova, kjer se posvečajo 
celostnemu razvoju otroka, in kot bomo videli v nad-
aljevanju, tudi odraslih.

»Otroke spodbujamo, da preko ozaveščanja svojega 
telesa razvijajo pozitivno samopodobo in s pomočjo 
giba povedo vse, česar z besedami ne morejo. In 
ko razmišljam o naših otrokih, z globoko željo in 
prepričanjem vlečem vzporednice v nas, odraslih … 
zgolj verjeti je potrebno, si dovoliti prebuditi, začutiti 



28   www.kjeseplese.si   I   november 2015

in sprejeti iskrenega notranjega otroka v nas, 
že izoblikovanih odraslih,« pravi Neva Kralj, ki je 
razvila strokovni program plesnih delavnic za 
otroke. 

Prve plesne korake, ali bolje rečeno gibanje, 
začno otroci osvajati že pri dveh letih. »Zgodi 
se, da je kakšen še v plenicah,» v smehu pravi 
Neva, »a nerodni kobacaji kmalu osvojijo lastno 
telo in prostor.« 

Skupine so zasnovane po starosti, pa tudi 
po sposobnostih malčkov, delo pa je vselej 
prilagojeno vsem in vsakemu posamezniku. 
Program delavnic je namenjen otrokom do 
približno osmega ali devetega leta starosti, ko 
so pripravljeni na zahtevnejše plesne izzive v 
različnih plesnih zvrsteh, od klasičnega baleta, 
sodobnega izraznega plesa do shov dancea, 
kot so hip hop, jazz balet in drugi, na nekatere 
od njih se lahko otroci vključijo tudi v Plesnem 
Epicentru. 

Pogumno zaplešimo tudi v zlatih letih

»Naša posebna pozornost velja starejšim, tako 
tistim, ki so se v življenju že ukvarjali s plesom 

kot tudi onim, ki na jesen življenja prvič okušajo 
radosti predajanja samemu sebi v gibanju last-
nega telesa,« pravi Neva, ki je razvila program 
za starejše Vrelec mladosti - za zrela leta. Gre 
za poseben program z metodami in tehnikami 
plesno-gibalne terapije, ki vključuje integracijo 
telesa, uma, duha in čustev. 

Sestri dvojčici Jasna in Vesna (61), ki obisku-
jeta program, pravita, da jima način tak način 
dela zelo ustreza. »Nemalokrat je počutje 
v najininih letih odvisno tudi od vremena in 
splošnega zdravstvenega počutja. Seveda 
obe ugotavljava, da nama gibanje posebno 
na zraku zelo dobro dene, naj bo to delo na 
vrtu, košenje trave, urejanje cvetličnih gredic, 
striženje grmovnic, grabljenje listja ali sprehod 
v naravi. Najidealnejša je seveda srednja pot, 
ekstremov ne marava. Način dela s starejšimi 
v programu Vrelec mladosti nama je zelo 
vredu,  kaj vredu, odličen,« pravita in dodajata, 
da se glede tempa vadbe prilagajata, kolikor 
pač  zmoreta. »Na zadnji vadbi sva bili zelo 
zadovoljni, veseli, ker smo začele ogrevanje  s 
fizično ne prenapornimi lažjimi plesnimi koraki 
in smo se s plesom več ukvarjale. Vedno sva 
radi plesali in peli. Imava radi klasično glasbo, 
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hodiva na filharmonične koncerte.  Ples nama je bil 
vedno neizmerno všeč, še zdaj bi se radi naučili step 
korakov, saj je eden najinih najljubših filmov Ples v 
dežju z G.Kelly-em v glavni vlogi.« 

Prav zato, ker je v program vadbe Vrelec mladosti 
vključen tudi ples, sta se odločili zanj, prepričani, da 
vsa veselja iz mladosti ostajajo enaka, ne glede na 
telesne sposobnosti. 

Ljubiteljsko na baletnih špicah

Nazadnje omenimo še balet, ki ga poleg deklic in 
nekaj dečkov v Plesnem Epicentru pridno vadijo 
tudi odrasle plesalke. Balet ni le vrhunska umet-
nost, rezervirana za talentirane in garaške izbrance, 
katerih ambicija sega na velike odre. Tudi mladi in 
odrasli, ki so zamudili rosna leta prvih baletnih kora-
kov, lahko z redno in prizadevno vadbo osvojijo za-
vidljivo raven baletnega znanja. Klasični balet uglasi 

telo in dušo, harmonija giba privlači in počutimo se 
doma v svojem telesu. Balet je osnova za vse vrste 
plesa, tako da nam vedno in povsod pride prav.  V 
Plesnem Epicentru program poteka sistematično 
in po učnem načrtu Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana (KGBL), z možnostjo opravljanja 
državnega izpita.


