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Center kulture Španski borci

Center kulture Španski borci je ena osrednjih ljubljanskih kulturnih ustanov, ki se nahaja tik ob
tržnici Moste.
Sama stavba Španskih borcev, biser povojne arhitekture, je delo enega najvidnejših arhitektov
povojne generacije Otona Jugovca in je bila umeščena med slovensko arhitekturno dediščino.
Preprosto elegantna stavba, grajena med letoma 1979 in 1981 ter poimenovana v spomin na
slovenske borce v španski državljanski vojni, je bila pred začetkom delovanja pod novim
upravnikom, Zavodom EN-KNAP, leta 2009 tudi prenovljena.
V centru se letno zvrsti okrog 450 različnih prireditev, ki jih obišče skoraj 50.000
obiskovalcev. Španski borci ob raznolikem programu prepoznavnost gradijo predvsem na
predstavljanju sodobnih umetniških praks, še posebej sodobnega plesa, s poudarkom na visoki
kakovosti produkcij in močnem mednarodnem predznaku. Je tudi dom edinega stalnega
ansambla za sodobni ples pri nas, EnKnapGroup.
Prostore Španskih borcev je mogoče najeti za kulturne, poslovne, družabne ter druge
dogodke in dejavnosti.
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Najem prireditvenih prostorov
V Španskih borcih je mogoče najeti Veliko in Malo dvorano Španskih borcev, Studio, Kavarno in
Galerijo Internaconala ter Bralnico.
Zavod EN-KNAP, eden ključnih producentov s področja uprizoritvenih umetnosti s skoraj 20 leti
mednarodnih in domačih produkcijskih izkušenj, ki si jih je nabral na 400 gostovanjih v preko 30
državah širom sveta, ter svojo visoko kakovostno ekipo zagotavlja izvrstno izvedbo številnih
vrst prireditev:
Kulturne prireditve:
Uprizoritvene umetnosti (ples in gledališče)
Literarne dogodke
Vokalne, instrumentalne ter vokalno-instrumentalne koncerte
Video projekcije
Razstave (fotografske, likovne, instalacije ipd.)
Konferenčne dejavnosti:
Seminarje
Predavanja
Izobraževanja
Tiskovne konference
Predstavitve
Poslovni, družabni in zabavni dogodki:
Poslovna srečanja
Družabna srečanja za podjetja
Sprejemi
Praznovanja
Otroška in družinska animacija (rojstnodnevne zabave, družabne igre, karaoke, ipd.)
Delavnice
Plesne, gibalne, joga, pilates, otroške delavnice ipd.
ter različne druge oblike prireditev in dogodkov.
Svojim rednim najemnikom omogočamo posebno ugoden najem prostorov.
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Najem prireditvenih prostorov

Ob najemu prostora lahko zagotovimo:
- Izkušeno tehnično ekipo, ki je sodelovala pri postavitvi scensko najzahtevnejših domačih in
tujih prireditev, od komercialnih do umetniških. Samo v lanskem letu je poskrbela za tehnično
postavitev 446 različnih prireditev, med njimi 121 plesnih in gledaliških predstav in 26
koncertov.
- Usposobljena ekipa lahko pri vaši prireditvi poskrbi tudi za kakovostno oblikovanje videa,
zvoka, svetlobe in scene.
- Naši redni naročniki prav našo tehnično ekipo brez izjeme izpostavljajo kot ne le na tehnično
brezhibni ravni, pač pa tudi kot izredno motivirano, prijazno in ustrežljivo ekipo, s katero je
vselej veselje sodelovati tudi pri najzahtevnejših dogodkih.
- Ekipo vodi tehnični direktor in oblikovalec svetlobe Jaka Šimenc, ki z upraviteljem centra,
Zavodom EN-KNAP, sodeluje že od leta 1995, kot tehnični direktor ali tehnik pa premore
mednarodne izkušnje s preko 300 gostovanj različnih produkcij po vsem svetu.
- Koordinatorja, ki se usklajuje z naročnikom ter skrbi za nemoten potek organizacije in tekočo
izvedbo dogodka.
- Hostesno službo Centra kulture Španski borci, ki poskrbi za vodenje, spremstvo v dvorano,
prevzem garderobe in splošno dobro počutje gostov v hiši ter je na voljo za vsakršna vprašanja.
- Varovanje objekta ter požarno varnost.
- Različne vrste gostinskih storitev po dogovoru (v Kavarni in galeriji Internacionala v pritličju
in v 1. nadstropju, v Bralnici in na odprti terasi).
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Prireditveni prostori Centra kulture Španski borci

Velika dvorana, glavni prireditveni prostor Španskih
borcev, je primerna za široko paleto kulturnih in
komercialnih dejavnosti ter skupaj z balkonom sprejme
360 obiskovalcev.
Velika dvorana

Obnovljena Mala dvorana se nahaja v kletnih prostorih
Španskih borcev in sprejme približno 60 obiskovalcev.
Primerna je za scensko manj zahtevne prireditve.
Mala dvorana

Studio se nahaja v kletnih prostorih stavbe je primeren
predvsem za plesne delavnice in sorodne dejavnosti.
Plesni studio

Galerija Internacionala v 1. nadstropju je namenjena
galerijski dejavnosti, uporablja pa se tudi za kulturne
prireditve. Z Galerije je neposreden dostop na atraktivno
odprto teraso z razgledom na tržnico Moste.
Galerija Internacionala

Kavarna z revolucionarnim pridihom, ki vas vabi na jutranjo
kavo, opoldanski sendvič, popoldansko pijačo s prijatelji in
večerno druženje po prireditvah. Odprto vsak dan od 8.30
do 23. ure ter do 02. ure ob prireditvah.
Kavarna Internacionala

Zastekljena bralnica je primerna za dogodke z manjšo
udeležbo (do 50 oseb). Primerna je za scensko manj
zahtevne prireditve, predvsem seminarje, tiskovne
konference okrogle mize, literarne večere in predavanja.
Prostor je odmaknjen od kavarniškega vrveža.
Bralnica
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Najem prireditvenih prostorov
Velika dvorana
Velika dvorana Španskih borcev je primerna za široko paleto kulturnih dejavnosti, kot so plesne in gledališke
predstave, koncerti, tiskovne konference večjega formata, predavanja, predstavitve izdelkov, snemanja in drugo.
Sprejme 360 obiskovalcev in je primerna tudi za scensko zahtevnejše prireditve. Pred vhodom v veliko dvorano se
nahaja točilni pult, ki omogoča pogostitev obiskovalcev. Točilni pult se nahaja tudi v 1. nadstopju blizu vhoda na
balkon Velike dvorane, kjer se nahaja tudi odprta Terasa.
Dostop:
Velika dvorana se nahaja v pritličju stavbe. Dostop z glavnega vhoda oziroma parkirišča pred stavbo. Omogočen je
tudi dostop osebam na invalidskem vozičku. Balkon se nahaja v prvem nadstropju. Dostopen je po stopnicah skozi
Galerijo. Velika dvorana Španskih borcev ima en glavni vhod (za obiskovalce), vhod na balkon (za obiskovalce) in
dva vhoda na oder (za nastopajoče), ki sta ločena od javnega dela stavbe.
Kapaciteta dvorane:
Parter 280 sedišč (14 vrst po 20 sedežev, prehod med 7. in 8. vrsto)
Balkon 80 sedišč (4 vrste po 20 sedežev)
(Možnost 40 dodatnih sedišč na prehodu med 7. in 8. vrsto)
Sedeži so razporejeni v več nivojih:
1. nivo: 1.-4. vrsta
2. nivo: 5.-7. vrsta
3. nivo: 8. vrsta
4. nivo: 9. vrsta
5. nivo: 10., 11. vrsta
6. nivo: 12. vrsta
7. nivo: 13., 14. vrsta
Dimenzije dvorane
Površina dvorane brez balkona: 252m2
Površina balkona:
34m2
Višina dvorane:
6,6m
Oder dvignjen za 60 cm od prve vrste parterja:
Dimenzije odra
Površina odra:
193m2
Višina odra:
6,6m do 9m ( na nekaterih delih)
Širina v portalu:
12m
Širina za portalom:
16m
Globina:
13m
11 vlakov višina 1,5 do 8 m
Velikost transportnega dovoza (za opremo):
2m širine X 2,80m višine
Tla:
Lesena črna tla z možnostjo postavitve črnega ali belega baletnega poda.
Elektrika:
Maksimalni električni priklop 4 x 63A
Garderobe:
ZA GOSTE:
V pritličju Španskih borcev se nahaja garderoba, kjer gostje lahko odložijo svoje plašče, dežnike in drugo. Za
prevzem in oddajo garderobe skrbi hostesna služba Španskih borcev. Oddaja garderobe je za goste brezplačna.
ZA NASTOPAJOČE:
Možnost uporabe garderobe v kletnih prostorih stavbe. V primeru večjega števila nastopajočih se lahko kot
garderobo uporabi tudi Malo dvorano.
Garderoba (skupna):
Dimenzije: 3m x 5,7m (površina: 17,2m2)
Kapaciteta: 8-10 ljudi
Ogledala, dva tuša. Poleg so ločene toalete za moške in ženske. Dostop na oder je mogoč neposredno iz garderobe
(po stopnicah).
Sanitarije:
Sanitarije se nahajajo tako v pritličju kot tudi v prvem nadstropju, ločene za moške in ženske.
Prezračevanje:
Klima

Center kulture Španski borci
Zaloška cesta 61, 1110 Ljubljana
t: 01 620 87 83
katja.gabrijelcic@en-knap.com
www.spanskiborci.si

Najem prireditvenih prostorov
Mala dvorana
Mala dvorana je večnamenski prostor ki se lahko uporablja kot:
- manjši prireditveni prostor
- prostor za predavanja in projekcije
- studio za vaje
- kot garderoba za večje prireditve.
Nahaja se v kletnih prostorih Španskih borcev. Primerna je za scensko manj zahtevne kulturne prireditve, manjše
gledališke predstave, koncerte manjših glasbenih zasedb, projekcije, predavanja, performanse, seminarje,
delavnice in drugo.
Dostop do dvorane:
Dostop v dvorano gre po zunanjih stopnicah poleg glavnega vhoda. Dostop oseb na invalidskem vozičku je mogoč
skozi stranski vhod objekta (asistenca in informacije na blagajni ali pri hostesni službi).
Vstop v dvorano:
Mala dvorana Španskih borcev ima dva vhoda, in sicer glavnega, ki je navadno namenjen za publiko, in stranskega,
navadno za nastopajoče, ker vodi neposredno na oder.
Kapaciteta dvorane:
60 sedežev (v enem nivoju, možnost postavitve praktikablov) ali približno 100 stojišč

Dimenzije dvorane:
Površina:
79 m2
Širina:
5,9 m
Dolžina:
13,4 m
Višina:
2,4 m do 3 m
Tla:
Lesena črna tla z možnostjo postavitve črnega ali belega baletnega poda.
Elektrika:
Maksimalni priklop 2 x 63A
Prezračevanje: Klima
Luč, Ton, Video: Po dogovoru
Garderobe:
ZA NASTOPAJOČE:
Možnost uporabe garderobe v kletnih prostorih.
ZA GOSTE:
Za oblačila obiskovalcev skrbi hostesna služba Španskih borcev. Ponavadi za oblačila gostov pred vhodom v Malo
dvorano postavimo premično stojalo. Oddaja garderobe je za goste brezplačna.
Sanitarije:
Nasproti glavnega vhoda v malo dvorano se nahajajo sanitarije za goste (skupni za moške in ženske).
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Najem prireditvenih prostorov
Plesni studio
Studio se nahaja v kletnih prostorih stavbe in služi kot vadbeni prostor plesnega ansambla EnKnapGroup, ki ima
rezidenco v Centru kulture Španski borci. Studio je primeren predvsem za plesne delavnice in gibalne aktivnosti
kot so joga, tai chi,…
Dostop:
Dostop do plesnega studia je mogoč iz pritličja, mimo odra Velike dvorane in po stopnicah navzdol, ali pa mimo Male
dvorane v kleti in po hodniku.

Garderobe:
Možnost uporabe garderobe v kletnih prostorih.
Sanitarije:
V kletnih prostorih se nahajajo toalete, ločene za moške in ženske.
Dimenzije dvorane:
Površina:
Dolžina:
Širina:
Višina:
Vadbena površina:
Tla:
pod).
Elektrika:
Prezračevanje:

120m2
16m
7,5m
3,2m
103m2
Tla so lesena, naravne barve. Na tleh je položen črni baletni pod (opcija tudi beli baletni
Maksimalni priklop 2 X 16A
Klima
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Najem prireditvenih prostorov
Bralnica
Bralnica je zastekljen prostor, namenjen manjši skupini, do 50 ljudi. Primerna je za scensko manj zahtevne
prireditve, predvsem seminarje, tiskovne konference okrogle mize, literarne večere in predavanja. Prostor je
odmaknjen od kavarniškega vrveža in omogoča prijetno, intimno atmosfero. Zaradi steklenih sten v prostor vstopa
veliko dnevne svetlobe, po potrebi pa je prostor možno zatemniti in izvajati kvalitetne projekcije na stalno prisotno
projekcijsko platno. Ob stranskih stenah Bralnice se po celotni dolžini raztezata dve nepremični klopi.
Dostop:
V bralnico je možen dostop skozi glavni vhod Centra kulture Španski borci, po stopnicah v prvo nadstropje in mimo
šanka v prvem nadstropju naravnost skozi steklena vrata v bralnico.
Možen je tudi vstop neposredno v čitalnico skozi zadnji vhod Centra kulture Španski borci, ki se nahaja na ploščadi
stanovanjskega naselja za domom.
Sanitarije:
Uporabnikom bralnice so na voljo sanitarije v prven nadstropju Galerije Internacionala. Sanitarije so ločene za
ženske in moške.
Dimenzije prostora
Površina:
51m2
Dolžina:
7,40m
Širina:
6,90m
Višina:
3m
Tla:
Kamniti tlak
Luč:
Dnevna svetloba
Ton,
Video: po dogovoru
Elektrika:
Maksimalni priklop 1x16A
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Najem prireditvenih prostorov
Kavarna in Galerija Internacionala
Kavarna in Galerija Internacionala zapolnjujeta dvonivojsko predverje, povezano s širokim stopniščem.
Obe preddverji, ki služita kot družabni prostor - kavarna, sta obenem tudi razstavna prostora, kjer prilagodljiva
postavitev pohištvene opreme poleg otvoritev razstav omogoča tudi manjše koncerte, konference in družabne
dogodke.
Pritlični del je družabni prostor z gostinsko ponudbo. Prostor kjer se pred in po dogodku v Veliki dvorani zadržuje
največ ljudi.
Prvo nadstropje je namenjeno galerijski dejavnosti. Samostojno ali v povezavi s pritličnim delom je primerno tudi za
kulturne prireditve, kot so manjši koncerti, literarni večeri, delavnice, družabni dogodki, in podobno. Za potrebe
dogodka je možno namestiti do 80 sedežev. V Galeriji se nahaja točilni pult Kavarne Inernacionala, ki omogoča
dopolnilno ali ločeno (neodvisno od pritličja) organizacijo pogostitve pri dogodkih. Z Galerije je neposredni dostop
na odprto teraso Centra kulture Španski borci kjer je dovoljeno kajenje.
Dostop:
Dostop do predverja je direktno iz parkirišča moščanske tržnice, skozi glavni vhod stavbe. Do galerije v prvem
nadstropju iz pritličnega dostopa po širokem notranjem stopnišču.
Garderobe:
V pritličju Španskih borcev se nahaja garderoba, kjer gostje lahko odložijo svoje plašče, dežnike in drugo. Za
prevzem in oddajo garderobe skrbi hostesna služba Španskih borcev. Oddaja garderobe je za goste brezplačna.

Sanitarije:
Tako v pritličju kot v prven nadstropju se nahajajo sanitarije ločene za ženske in moške.
Elektrika:
Maksimalni priklop 1x16A ( v zgornjem in spodnjem nadstropju).
Dimenzije prostora
Galerija Internacionala:
Površina: 18m x 10m stopnice (19m2) = 161m2
Stenski razdelki se uporabljajo kot razstavne površine za potrebe galerijske dejavnosti.
Tla: Kamniti tlak
Terasa
Terasa se nahaja v prvem nadstropju stavbe in spada v okviru Kavarne in Galerije Internacionala. Vhod na teraso je
iz galerije. Atraktivni in prijetni prostor je odmaknjen od ceste ter nudi občutek zasebnosti in razgled na tržnico
Moste z okolico. Sprejme 50 do 70 ljudi. Prostor omogoča odmik od glavnega dogajanja in sprostitev za obiskovalce
in goste Galerije Internacionala.
Prostor je odprt in primeren kadilce.
Obratovalni čas kavarne in galerije Internacionala
Kavarna obratuje vsak dan od 9. do 22. ure ter poleg toplih napitkov in različnih vrst pijač nudi tudi prigrizke.
Mize kavarne se nahajajo v pritličju v notranjosti stavbe, v spomladansko-poletnih mesecih pa tudi pred Španskimi
borci in v 1. nadstropju Galerija Internacionala ter na Terasi.
Skrbnik kavarne nudi tudi vrsto drugih gostinskih storitev, kot so hladni bife, kanapeji, sladice in drugo ter
pogostitve za zaključene družbe.
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Kontakti
Informacije o najemu prostorov
Vsaka prireditev ima svoje posebnosti, zato vam bomo pripravili ponudbo, prilagojeno vašim
potrebam.
Informacije o najemu prostorov in organizaciji dogodka:
Organizatorka in koordinatorka programa
Katja Gabrijelčič
katja.gabrijelcic@en-knap.com
t: +386 (0) 1 620 87 83
f: +386 (0) 1 620 87 82
m: +386 (0) 41 870 909

Ekipa Centra kulture Španski borci:
Umetniški vodja in direktor
Iztok Kovač
iztok.kovac@en-knap.com
t: +386 (0) 1 620 87 85
f: +386 (0) 1 620 87 82

Tehnični direktor
Jaka Šimenc
jaka.simenc@en-knap.com
t: +386 (0) 1 620 87 81
f: +386 (0) 1 620 87 82

Vodja programa in produkcije
Marjeta Lavrič
marjeta.lavric@en-knap.com
t: +386 (0) 1 620 87 85
f: +386 (0) 1 620 87 82

Vodja financ
Julija Travančić
julija.travancic@en-knap.com
t: +386 (0) 1 620 87 84
f: +386 (0) 1 620 87 82

Odnosi z javnostmi in trženje
Marija Zidar
info@spanskiborci.si
t: +386 (0) 1 620 87 87
f: +386 (0) 1 620 87 82
m: +386 (0) 70 745 904

Producentka
Karmen Keržar
karmen.kerzar@en-knap.com
t: +386 (0) 1 620 87 83
f: +386 (0) 1 620 87 82

Trženje, produkcija
Goran Pakozdi
goran.pakozdi@en-knap.com
t: +386 (0) 1 620 87 86
f: +386 (0) 1 620 87 82

Gospodar hiše - vzdrževalec
Sehad Plavotić
sehad.plavotic@en-knap.com
t: +386 (0) 1 620 87 81
f: +386 (0) 1 620 87 82

