TEDEN MLADINSKIH CENTROV 14.9.-20.9.2015
PONEDELJEK, 14.9.2115
URA
10.00-12.00

DOGODEK
INFO točka

LOKACIJA
Gimnazija Jesenice

ORGANIZATOR
Mladinski center Jesenice

11.9.201523.9.2015

Tomaža Groma:
Privid, prisluh
(neponovljivo)
Delavnice kritične
pismenosti

Galeriji Media Nox

MKC Maribor

II. gimnazija Maribor

INFOPEKA

9.00-17.00

Usposabljanje
“Reševanje
konfliktnih situacij v
prostovoljstvu”

INFOPEKA

INFOPEKA

13.00-21.00

31. Grafični bienale:

Galerija Škuc

Škuc

14. in
15.9.2015

OPIS
Informiranje in svetovanje mladim je ena izmed pomembnejših nalog
Mladinskega centra. Mlade spodbujamo, da se zavedo svojega mesta v
družbi in aktivno odločajo o lastnem osebnem razvoju.
Glasbena instalacija Tomaža Groma.

S kritično pismenostjo kot konceptom, ki pismenosti, kot referenci za
branje in ustvarjanje tekstov, dodaja kritičnost kot eksplicitno etično in
politično dimenzijo, želimo mlade opolnomočiti v tej meri, da
spoznajo, da sta jezik in dostop do informacij in znanja, ena ključnih osi
vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po kateri se izvaja dominacija,
izključevanje in nasilje v družbi.
Izvajalca: Urška Breznik, Borut Osonkar
Prostovoljsko delo zraven dobre volje prostovoljcev/-k za svoj
nemoten potek potrebuje veliko veščin in znanj s področja vodenja
prostovoljcev ter procesa organiziranja prostovoljstva.
Tematsko usposabljanje je namenjeno mentorjem in organizatorjem
prostovoljskega dela. Izvedla ga bosta Tjaša Arko in Jaka Kovač,
Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva.
V Galeriji Škuc, prvem izmed razstavnih prostorov projekta Becky

(28. 8.-27. 9.
2015)

RAZSTAVA: MED
SPANJEM RASTEŠ

14.9. in
15.9.2015

Delavnice Gledališča
zatiranih

II. gimnazija Maribor

INFOPEKA

14.00

Središče mladih in
otrok Velenje:
interaktivne delavnice
+ družabne igre
Izdelava sedežne
garniture iz palet

Mladinski center
Velenje

Mladinski center Velenje

MMKC Radlje ob
Dravi

MMKC Radlje ob Dravi

17.00-20.00

ČLOVEK - mladinsko
ulično delo

OŠ Savsko naselje in
OŠ Vrhovci

Zavod BOB,

17.30-19.30

Izmenjevalnica
oblačil, obutve, nakita
in modnih dodatkov

Center za mlade
Domžale

Center za mlade Domžale

18.00-19.00

Odprta vrata
zaposlitvene pisarne
Igralska šola Iztoka
Bevka, Izrazi.se

Mladinski center
Litija
Kulturni inkubatorj

Mladinski center Litija

Gremo se gledališče

Mladinski Epicenter
Piran

Mladinski Epicenter Piran

16.00

18.00-20.00

18.00-19.30
(vsak

MKC Maribor

Beasley Med spanjem rasteš, umetnica predlaga somnabulistični
prostor, v katerem združuje starejša in nova dela, ki odkrivajo njeno
zanimanje za kompleksna razmerja med podobo, objektom in jezikom.
Gledališče zatiranih je metoda, ki se uporablja v gledališko-aktivistične,
pedagoške in izobraževalne namene, kot orodje za doseganje socialne
pravičnosti, lahko pa ima tudi terapevtske učinke. Gledališče zatiranih
predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene,
in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu. Izvajalki: Metka
Bahlen in Barbara Polajnar
INTERAKTIVNE DELAVNICE: Prek iger in zabave se učimo raznih
socialnih veščin.

Si želite posebnega pohištva? Večkrat se zavržejo stvari, ki se na prvi
pogled zdijo neuporabne. A iz njih se da ustvariti zanimive in uporabne
stvari. Iz palet bomo izdelali udobni sedež.
Mladinsko ulično delo v okviru družbeno odgovorne kampanje proti
vandalizmu MOL, s katerim želimo opozoriti na nesprejemljivost
vandalizma ter poudariti pomen spoštovanja našega skupnega javnega
prostora.
Jeseni se vrača izmenjevalnica oblačil, obutve in modnih dodatkov, ki
bo zdaj postala stalnica. Obiskali jo boste lahko enkrat mesečno v
prostorih Centra za mlade Domžale. Prva bo na sporedu 14.
septembra, do konca leta pa se bodo zvrstile še tri: 12. oktobra, 9.
novembra in 7. decembra .Počistite omare in se nam pridružite na
izmenjavi!
Mladinski delavci pomagajo z nasveti pri iskanju službe.
Na delavnicah se udeleženci izpopolnjujejo v javnem nastopanju,
zmanjšajo ali izgubijo tremo pred nastopanjem, naučijo se izražati
svoja mnenja, čustva.
Če te je vedno zanimalo, kako nastane gledališka predstava in kako se
igralec nauči strani besedila, bodo gledališka druženja pravi prostor

ponedeljek)
19.00

14.9.18.9.2015
11. 9. Ob
19:00 do 27.
9. Ob 21:00

Mladinski kviz

Mladinski center Hrastnik

Mednarodna
umetniška kolonija
»3rto f nature«
17. festival Cmakajne
| Male in velike
ilustracije – razstava
Mance Flajs

Mladinski center Nova
Gorica

zate.
Prava mera znanja, druženja in predvsem dobre volje in smeha.
Vprašanja bodo iz različnih področji: zgodovina, geografija, šport,
naravoslovje in književnost.

C.M.A.K. Cerkno

C.M.A.K. Cerkno

Manca Flajs (1990) prihaja iz Šentjanža na Dolenjskem. Po zaključeni
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo je nadaljevala svoj študij na
Fakulteti za dizajn. Katero je končala leta 2014 z diplomskim delom
naslovljenim Interaktivna ilustracija. Trenutno dela kot grafična
oblikovalka, vendar se pripravlja na vpis na magisterij, smer ilustracija
na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, v Ljubljani.

OPIS
Kako na kmečki način z domačimi sestavinami pripraviti dobro jed. Na
tokratni delavnici bodo članice Društva kmečkih žena Dravske doline
KO Radlje ob Dravi pripravile pojedino, ki je bila na krožniku naših
babic in prababic.
Informiranje in svetovanje mladim je ena izmed pomembnejših nalog
Mladinskega centra. Mlade spodbujamo, da se zavedo svojega mesta v
družbi in aktivno odločajo o lastnem osebnem razvoju.
druženje na Livadi ob kitari, s frizbijem,…. Z Benom, Mojco in Matejem
– vabilo vsem, ki želite oblikovati javni prostor.
USTVARJALNE DELAVNICE: Risanje, slikanje, recikliranje in izdelovanje
najrazličnejših predmetov iz raznovrstnih materialov.

TOREK, 15.9.2115
URA
9.00

DOGODEK
Kmečka tradicija na
krožniku

LOKACIJA
MMKC Radlje ob
Dravi

ORGANIZATOR
MMKC Radlje ob Dravi

10.00-12.00

INFOtočka

Gimnazija Jesenice

Mladinski center Jesenice

14.00-16.00

Projekt LIVADA

14.00

Mladinski center
Velenje

Mladinski center Velenje

16.00

Središče mladih in
otrok Velenje:
USTVARJALNE
DELAVNICE
Delavnica klekljanja

CSD Zagorje

17.00

Dijas-ove družabne

LokalPatriot

Mladinski center Zagorje
ob Savi
LokalPatriot

Zavod BOB

Na delavnici se boste lahko naučili osnov kleklarske obrti.
Predstavitev Dijaške sekcije Društva novomeških študentov in druženje

igre

17.00-20.00

ob raznovrstnih družabnih igrah. Zmagovalci bodo prejeli tudi
simbolične nagrade. Prijave na: aleksandra.mikic@drustvo-dns.si.

ČLOVEK – mladinsko
ulično delo v okviru
družbeno odgovorne
kampanje proti
vandalizmu MOL
Kuharska delavnica:
VegeKuhna

OŠ Vič in OŠ Maksa
Pečarja (Črnuče)

Zavod BOB

Mladinsko ulično delo v okviru družbeno odgovorne kampanje proti
vandalizmu MOL, s katerim želimo opozoriti na nesprejemljivost
vandalizma ter poudariti pomen spoštovanja našega skupnega javnega
prostora.

Mladinski center
Zagorje ob Savi

Mladinski center Zagorje
ob Savi

18.00

Varna vožnja
(Predavanje)

MMKC Radlje ob
Dravi

MMKC Radlje ob Dravi

19.00

MCC uči: tečaj swinga

Mladinski center
Celje

Mladinski center Celje

18.00-20.00

Projekt Geto Vila,
terensko delo z
mladimi

Dijaški dom Bežigrad, Zavod BOB
Ljubljana

18.00-19.30
(vsak torek)

Ustvarjaj s puranom

Mladinski Epicenter
Piran

Mladinski Epicenter Piran

19.00-20.00

Igralska šola Iztoka
Bevka, Izrazi.se

Kulturni inkubatorj

MKC Maribor

Na brezplačni kuharski delavnici, nam bo prostovoljec Tadej tokrat
pokazal, kako se pripravijo veganske ribje palčke, ki namesto rib
vsebujejo tofu, za prilogo pa bomo pripravili krompirjevo solato.
Predavali bodo inštruktorji varne vožnje, ki vam bodo povedali vse o
pripravi avta na vožnjo, kako varno pripeti prtljago in druge stvari v
avtu, opravili bodo lahko simulacijo pijanosti s posebnimi očali. Seveda
pa boste lahko zastavili vprašanja o novih cestnoprometnih predpisih.
Vabljeni na tečaj swinga, kjer se boste naučili tako osnovnih kot
naprednih plesnih korakov tega plesa. Tečaji bodo potekali ob torkih in
sredah.
V projektih s skupnim imenom Geto Vila, delujemo na področjih
uličnega terenskega dela in terenskega dela v okviru drugih služb. Pri
našem delu segamo tako na področje delovanja za zmanjševanje škode
kot posledice tveganih ravnanj med mladimi kot na področje
spodbujanja pozitivnih sprememb pri posameznikih in v družbi.
Pridi in spoznaj povsem nov in svojevrsten pristop k likovni umetnosti.
Dokazali bomo, da je lahko tudi odpadni material povod za izdelavo
kreativnih in nenavadnih likovnih stvaritev. Spoznali bomo svet
reciklaže in prek te izdelali razno razne risbe, slike, stripe, kipe…
Na delavnicah se udeleženci izpopolnjujejo v javnem nastopanju,
zmanjšajo ali izgubijo tremo pred nastopanjem, naučijo se izražati
svoja mnenja, čustva.

20.00

Srečanje za pripravo
TEDx dogodka v

MC Podlaga

MC Podlaga

18.00

Sežani

SREDA, 16.9.2115
URA
9.00-18.0

DOGODEK
Solate – lahki obrok

11.00-13.00
(16., 17., 18.,
21., 22. 9.
2015)
14.00

Teden mobilnosti:
Informiranje o Tednu
mobilnosti s kolesa

od 16.00
dalje

16.00-17.30
17.00-20.00

18.00

18.00-19.00
(vsako sredo)
18.00-19.30
(vsako sredo)
19.00

Središče mladih in
otrok Velenje:
ŠPORTNE AKTIVNOSTI
+ DRUŽABNE IGRE
Animacijski program,
športne aktivnosti,
promocija
mladinskega dela
Tečaj arabščine
ČLOVEK – mladinsko
ulično delo v okviru
družbeno odgovorne
kampanje proti
vandalizmu MOL
predstavitev vadb
BiaPilates in Nirvana
Fitnes
Živeti z naravo
Učimo se šivati z Ensi
Mladi odločamo –

LOKACIJA
MMKC Radlje ob
Dravi
Mladinski center
Celje

ORGANIZATOR
MMKC Radlje ob Dravi

OPIS
Jesen je čas za spravilo pridelka iz vrtov. Iz njih si bomo pripravili
okusne solate, ki so lahek a izdaten obrok.

Mladinski center
Velenje

Mladinski center Velenje

Stanovanjska
soseska Center II

Mladinski center Jesenice

Kulturni inkubator
Savsko naselje

MKC Maribor
Zavod BOB

Tečaj bo potekal vsako sredo. Predavateljica: Maha Ahmed
Mladinsko ulično delo v okviru družbeno odgovorne kampanje proti
vandalizmu MOL, s katerim želimo opozoriti na nesprejemljivost
vandalizma ter poudariti pomen spoštovanja našega skupnega
javnega prostora.

Mladinski center
Zagorje ob Savi

Mladinski center Zagorje
ob Savi

Mladinski Epicenter
Piran
Mladinski Epicenter
Piran
Mladinski center

Mladinski Epicenter Piran

Vadba za zdravo držo, gibljivost in krepitev mišic. Prisluhniti lastnemu
telesu in ozaveščanje gibanja sta v poplavi instant rešitev postala
primarni cilj Biasane.
Spoznavali bomo ptice, žuželke, raziskovali z mikroskopom, nabirali in
raziskovali morske organizme.
Si želiš biti oblečen/a po svojem okusu? Zakaj bi kupoval/a, če si lahko
kaj starega posodobiš? Iz preprostega lahko narediš nekaj posebnega.
Mladi se soočamo s celo vrsto težav in izzivov – od tistih bolj

Mladinski center Celje

Mladinski Epicenter Piran
Mladinski center Hrastnik

ŠPORTNE AKTIVNOSTI: Vso odvečno energijo sprostimo z igranjem
namiznega tenisa, ročnega nogometa, biljarda. Ob lepem vremenu se
odpravili na bližnje igrišče in igrali košarko, nogomet, badminton,
frizbi, balinčke, itn.
Udeležili se boste lahko številnih športnih aktivnosti in obenem
spoznavali kaj vse je mladinsko delo, komu je namenjeno in kakšen je
njegov namen.

20.00

razprava o strategiji za
mlade s predstavniki
društev

Hrastnik

Teden mobilnosti:
Stand up

Mladinski center
Celje

Mladinski center Celje

kompleksnih kot so težave z zaposlitvijo, stanovanjski problemi,
nemogoči pogoji za ustvarjanje družine, … do tistih ne tako usodnih, a
prav tako pomembnih: prostori za druženje mladih, športna in
rekreacijska infrastruktura, prireditve za mlade, prevozi, idr.
Tako člane društev vabimo v prostore Mladinskega centra Hrastnik
na razpravo o strategiji za mlade v občini Hrastnik, ki bo v prihodnjih
letih vsebinsko in finančno začrtala delovanje lokalne skupnosti na
področju mladih. Zaželjeno je, da se razprave udeležijo mlajši
predstavniki društva.
Stand up večer bo nasmejal tudi najbolj mrke.

ČETRTEK, 17.9.2115
URA
9.00

DOGODEK
Shranjevanje in
uporaba zelišč

LOKACIJA
MMKC Radlje ob
Dravi

ORGANIZATOR
MMKC Radlje ob Dravi

12.30-14.30

Kreaktiva je moja
preventiva
Središče mladih in
otrok Velenje:
KUHARSKE DELAVNICE
Projekt LIVADA

Parku pri Starem
gradu
Mladinski center
Velenje

MC Podlaga

15.30-17.00

Delavnica z mladimi na
temo nasilja

16.00

MCC uči:
Crowdfunding in
predstavitev različnih
platform množičnega
financiranja

travnik pred mestno
hišo Mestne občine
Nova Gorica
Mladinski center
Celje

14.00

14.00-20.00

OPIS
Le dobro ohranjena zelišča in začimbe vsebujejo vitamine, minerale…
Pomembno je pravilno shranjevanje. Predstavili bomo kdaj in na
kakšen način shraniti zelišča, da so kakovostna tudi čez zimo.

Mladinski center Velenje

KUHARSKE DELAVNICE: Pečemo in kuhamo, kar nam paše in z velikim
užitkom tudi pojemo.

Zavod BOB

druženje na Livadi ob kitari, s frizbijem,…. Z Benom, Mojco in Matejem
– vabilo vsem, ki želite oblikovati javni prostor.
Z mladimi se bomo pogovarjali in razpravljalo o problematiki nasilja in
posledicah, ki jih ima le to na posameznika in družbo.

Mladinski center Nova
Gorica
Mladinski center Celje

Delavnico o zagonu projektov preko platform množičnega financiranja
z naslovom “Crowdfunding – what’s all the hype?” bo vodil Timotej
Vitez, soustanovitelj zavoda Start S.M.A.R.T. V okviru delavnice se
boste sprehodili preko osnov crowdfundinga, se seznanili z različnimi
spletnimi platformami in se pogovorili o tem, kako PR in marketing

17.00-20.00

ČLOVEK – mladinsko
ulično delo v okviru
družbeno odgovorne
kampanje proti
vandalizmu MOL
Prestavitvijo knjižice
Skozi rožnata očala

OŠ Vič in OŠ Vrhovci

Zavod BOB

Salon uporabnih
umetnosti

MKC Maribor

17.45-18.45
(vsak
četrtek)
18.00

Joga za otroke + starše

Mladinski Epicenter
Piran

Mladinski Epicenter Piran

Dijas-ove »male sive
celice«

LokalPatriot

LokalPatriot

18.00

Easy snack

MMKC Radlje ob Dravi

19.00

Predstavitev
monografije Helene
Srnec z naslovom
Prleška düša

MMKC Radlje ob
Dravi
Mladinski center
Ormož

17.00

Mladinski center Ormož

vplivata na uspešnost kampanje in na kaj je potrebno biti pozoren pri
načrtovanju projekta.
Mladinsko ulično delo v okviru družbeno odgovorne kampanje proti
vandalizmu MOL, s katerim želimo opozoriti na nesprejemljivost
vandalizma ter poudariti pomen spoštovanja našega skupnega
javnega prostora.
Program bomo pričeli s prestavitvijo knjižice Skozi rožnata očala, v
kateri so zbrane zgodbe posameznikov ob trenutkih, ko so okolici
povedali, da so istospolno usmerjeni, sledil bo pa pogovor s
predstavniki različnih organizacij na temo homofobije (npr.
predstavnik policije, šolstva, mestne občine, nevladne organizacije).
Do konca leta se bodo v okviru programa zvrstili še drugi dogodki.
Joga za otroke ob slikanicah ali pripovedkah, ugankah, sproščanju,
gibanju, dihanju, igricah koncentracije in izdelovanju origami junakov
(po želji se lahko pridružijo tudi starši).
Ekipe dijakov in študentov bodo razgibale svoje »male sive celice« ter
se zabavale ob sproščenih vprašanjih in izzivih. Prijave na
aleksandra.mikic@drustvo-dns.si.
V tem hitrem svetu je lahko tudi easy snack kakovostna prehrana.
Skupaj bomo iskali ideje za enostavne in kakovostne prigrizke.
Helena Srnec, avtorica knjige Prleška düša; severovzhodna Slovenija s
poudarkom na Prlekiji: prleški ustvarjalci in Prlekija v literarnih delih,
je svoj pesniški prvenec Sanatana izdala že v gimnazijskih letih (2002),
v času študija pa še lirični romana Pol litra viskija za pogum (2008).
Zaradi vrzeli, na katero je naletela v času pisanja diplomskega dela, se
je odločila napisati Prleško düšo. Priznala je, da jo je pisala kar štiri
leta. S knjigo odstira Prlekijo in prleškega človeka skozi teme in motive
literarne ustvarjalnosti tistih piscev, ki so tako ali drugače povezani s
Prlekijo. Skušala je predstaviti pokrajino med rekama Dravo in Muro in
ujeti tako njeno dušo kot dušo človeka. (Prlekija on net, 26. 4. 2015)
Helena na kratko predstavi zgodovino, vaške grbe, prleški jezik ter 115

avtorjev. 27 avtorjev je tudi spisalo refleksijo na temo “prleška düša”,
kar pa daje delu avtentičnost, pristnost.
Drugi del nam prikaže pokrajino Prlekijo, prebivalce Prleke, vlogo
ženske in vlogo moškega, odnos do šole, izobraževanja, odnos do
zemlje, odnos do vina, odnos do krščanstva, vere … Predstavi nam tudi
vraže, šege in navade.
V tretjem delu – Srce v otroku, otrok v srcu – so zbrane basni in
pravljice, vezane na Prlekijo.

PETEK, 18.9.2115
DOGODEK
Arhitekturno
svetovanje

LOKACIJA
Mladinski center
Celje

ORGANIZATOR
Mladinski center Celje

ob 10.00 (18.
In 19.9.2015)

Naredimo Celje zeleno

atriju Celjskega
mladinskega centra

Celjski mladinski center

15.00-16.00

Računalniško
ustvarjanje
Lan Party
Univerzalni temeljni
dohodek predstavitev
17. festival Cmakajne
| Kokoška in ptiči –

Mladinski Epicenter
Piran

Mladinski Epicenter Piran

10.00-11.00

17.00
18.00

19.00

MC Podlaga

Bevkova knjižnica
Cerkno

OPIS
V septembru se bo skupina arhitektov in krajinskih arhitektov,
združena pod imenom Arhitekturni nasvet, odpravila na turnejo po 20
slovenskih mestih, v katerih bodo obiskovalcem brezplačno svetovali
pri urejanju njihovih prostorov in okolja. S turnejo želijo opozoriti na
pomembnost dobro oblikovanega prostora in nuditi vsaj osnovno
pomoč pri reševanju prostorskih zagat.
Naredimo Celje zeleno je projekt, v katerem se ekologija prepleta s
kulturo, njegov namen pa je dvigniti raven osveščenosti tako med
mladimi kot tudi širšo populacijo ter na ta način prispevati h
zagotavljanju lepše in bolj zelene prihodnosti našega mesta. Je prvi
festival v Sloveniji, kjer si roke podajata ekologija in kultura.
Skupaj bomo spoznali, da je računalnik lahko tudi koristna škatla, ki
ponuja še kaj več kot igrice in brskanje po spletu.

Mladinski center Hrastnik
MC Podlaga

C.M.A.K Cerkno

Na literarnem večeru z Vesno Lemaić se bo pogovarjala Tea Hvala.
Predstavili bosta roman Kokoška in ptiči. Gre za knjigo o uporu, iskanju

predstavitev knjige
Vesne Lemaić

20.00

KONCERT
FRANCOSKIH
ŠANSONOV S SKUPINO
ORIYON

MC Šmartno ob Paki

20.00

DREVO / THE TREE

LokalPatriot

LokalPatriot

21.00

17. festival
Cmakajne|StopTrik
MMF

C.M.A.K Cerkno

C.M.A.K Cerkno

moči in samoorganiziranju v času krize. V ospredje je postavljeno
dogajanje v letih 2011 in 2012, ko protestnice in protestniki v okviru
gibanja 15o zasedejo ploščad pred borzo in se za šest mesecev
utaborijo v kampu Bojza. Pod dogajalnim površjem avtorica
spregovarja o skritih zobnikih medčloveških odnosov, ljubezni, iskanju
svojega mesta v družbi in osmišljevanju upora.
Oriyon združuje naše najljubše, slovenske popevke in francoske
šansone ter nam jih predstavi v morda najbolj romantičnem jeziku
sploh. Skupina s svojo odlično in predvsem doživeto izvedbo
šansonov, ki zadišijo po jazzu ter s svežim glasbenim pridihom
pričarajo prijetno romantično vzdušje. Večer francoskih šansonov ... s
sentimentom Pariza, pridihom poletja, kapljico vina in jazza. Vstopnina
za koncert znaša 5€.
Predvajanje filma in druženje z ustvarjalci
režija: Sonja Prosenc, scenarij: Sonja Prosenc, Mitja Ličen
produkcija: MONOO, koprodukcija RTV SLO, Staragara, Nuframe
Režiserka in scenaristka Sonja Prosenc v svojem prvencu spretno
vdihne življenje originalnemu konceptu, skozi katerega drži gledalca v
stalni napetosti. Družinska tragedija se počasi razkriva skozi
nelinearno pripoved; poudarek je na ustvarjanju goste in vedno bolj
napete atmosfere. Učinek filma se še stopnjuje skozi presunljive, skoraj
klavstrofobične podobe.
V okviru 17. Festivala Cmakajne bo potekal pred-dogodek StopTrika,
na katerem bo moč videti izbrane animirane filme mednarodnih
ustvarjalcev in ustvarjalk.
StopTrik MFF je platforma sodelovanja in partnerstva, ki deluje v
okviru mednarodne mreže festivalov. Letos bomo imeli čast gostiti
program najzanimivejših alternativnih festivalov srednje-vzhodne
Evrope (Supertoon-International Animation Film Festival, Šibenik,
Hrvaška; Primanima-World Festival of First Animation, Budaors,
Madžarska; ZubrOFFka-International Film Festival, Białystok, Poljska;
Cinema Perpetuum Mobile Festival, Minsk, Belorusija). Odličen

21.00

KARAOKE

21.00

Pokunigundin klubski
večer
Mreža mlada ulica

21.00-24.00

program naših partnerjev bo predstavljen v mariborskih šolah. Novost
tega pristopa je v spremembi tipične festivalske situacije – namesto,
da bi festival vabil organizirane šolske skupine v kina, bo StopTrik MFF
vstopil v njihove razrede. V domačem okolju si bodo imeli učenci in
dijaki priložnost ogledati sodobno umetnost animacije in se o svojih
vtisih pogovoriti s predstavniki povabljenih festivalov.
Si upaš priti na oder, prijeti mikrofon in zapeti? No… to je zdaj
priložnost zate!
Strnili bomo vtise minulega festivala mladih kultur Kunigunda

MMKC Radlje ob
Dravi
Mladinski center
Velenje
Lokacija še ni znana

MMKC Radlje ob Dravi

Zavod BOB

Mladinsko ulično delo za spodbujanje odgovorne souporabe javnih
površin, zmanjševanja škode zaradi drog, zmanjševanja vandalizma in
nasilja, spodbujanja dialoga med vsemi deležniki javnih površin
(uporabniki, MOL, policijo, stanovalci …) … – ob vsem naštetem bomo
pekli palačinke in delili koške za smeti.

OPIS
V projektih s skupnim imenom Geto Vila, delujemo na področjih
uličnega terenskega dela in terenskega dela v okviru drugih služb. Pri
našem delu segamo tako na področje delovanja za zmanjševanje
škode kot posledice tveganih ravnanj med mladimi kot na področje
spodbujanja pozitivnih sprememb pri posameznikih in v družbi.

Mladinski center Velenje

SOBOTA, 19.9.2115
URA
9.55-10.25

DOGODEK
Projekt Geto Vila,
terensko delo z
mladimi

LOKACIJA
Srednja poklicna in
strokovna šola
Bežigrad, Ljubljana

ORGANIZATOR
Zavod BOB

10.00-18.00

Promocija neformalnih
programov za mlade
jesen 2015
Eksperimenti

travnik pred mestno
hišo Mestne občine
Nova Gorica
MMKC Radlje ob
Dravi

Mladinski center Nova
Gorica

11.00

11.00

FUSBAR – turnir v
LokalPatriot
namiznem nogometu z
živimi igralci za pokal

MMKC Radlje ob Dravi

LokalPatriot

Ne bomo sestavljali bombe obstaja pa možnost vrhunskih eksplozij.
Delali bomo poskuse, ki jih najdemo na spletnih portalih. Dobrodošle
so tudi vaše ideje.
FUSBAR je v bistvu nogomet z živimi igralci na igrišču namiznega
nogometa v povečani, človeku prilagojeni, velikosti. Igrata dve skupini
po pet fusbarcev, ki se držijo za igralni drog (bar), se premikajo le levo

Kluba LokalPatriot

in desno ter poskušajo zadeti nasprotnikov gol. http://www.fusbar.si/

16.00-18.00

Projekt LIVADA

17.00

17. festival Cmakajne
| Improzatiranje (KUD
Transformator)

Star plac, Cerkno

C.M.A.K Cerkno

19.00

Šmorn s kompotom iz
domačih jabolk

MMKC Radlje ob
Dravi

MMKC Radlje ob Dravi

21.00

17. festival Cmakajne
| Koncert: Suzi
Soprano, Korai
Trancemission (Hu),
Sonic Jesus (It)

C.M.A.K Cerkno

C.M.A.K Cerkno

21.00

Pokunigundin klubski
večer

Mladinski center
Velenje

Mladinski center Velenje

Vabljeni k sestavi ekipe, število sodelujočih ekip je omejeno na 16,
sodelovanje je brezplačno. Prijave (kontaktni podatki, naziv ekipe,
imena članov) in povpraševanja na: bogdan.bozicek@lokalpatriot.si.
druženje na Livadi ob kitari, s frizbijem,.... z Benom, Mojco in Matejem
- vabilo vsem, ki želite oblikovati javni prostor.
Improzatiranje je predstava, ki jo odigrajo po vaših željah. V zadnjem
letu so v KUD Transformator razvijali tehniko, s pomočjo katere lahko
nagovorijo skoraj vsako zatirajočo temo. Gledalci boste z njimi delili
konkretne situacije zatiranja, ki jih bodo samo za vas sveže in vroče
uprizorili v kratko forumsko predstavo ter skupaj z vami, gled-igralci,
iskali alternative in načine soočenja z zatirajočo situacijo.
Eno jabolko na dan odžene zdravnika vstran! Če si pa iz tega jabolka
napravimo kompot in si zraven spečemo še šmorn pa imamo že pravi
obrok.
Suzi Soprano je povsem svež trio, nastal marca 2015 in ga tvorijo člani
bendov Growing rats, theLIFT in Karmakoma. Skupina Korai
Trancemission prihaja iz Budimpešte, sestavljajo pa jo člani zasedbe
Korai Öröm, ki ste jo obiskovalci in obiskovalke festivala Cmakajne
lahko poslušali pred petimi leti. Zasedba Sonic Jesus prihaja iz
italijanskega mesta Doganella Di Ninfa.
Strnili bomo vtise minulega festivala mladih kultur Kunigunda

LOKACIJA

ORGANIZATOR

OPIS

Zavod BOB

NEDELJA, 20.9.2115
URA

DOGODEK

Mednarodna
izmenjava COLOUR
SPLASH

Mladinski center
Trbovlje

Mladinski center Trbovlje

10.30

17. festival Cmakajne
| Eva Podlogar: Magija
v sodobnem svetu in
black metalu

C.M.A.K Cerkno

C.M.A.K Cerkno

19.00

Filmski večer

MMKC Radlje ob Dravi

20.00

17. festival Cmakajne
| Simona Semenič:
5fantkov.si

MMKC Radlje ob
Dravi
OŠ Cerkno

20.9 – 29. 9

C.M.A.K Cerkno

Mladi iz Španije, Italije, Madžarske ter Slovenije bodo popestrili
dogajanje na ulicah mesta in rekli dokončni NE sivini. Naučili se bodo,
kaj je interaktivna inštalacija in kako jo lahko povežeš z grafiti,
uporabnosti fotografije, videa in telesa pri ustvarjalno-umetniškem
izražanju ter kako iz vsakdanjih materialov izdelati kip. Vse izdelke pa
boste imeli priložnost videti na prvem festivalu ulične umetnosti, ki bo
med 25. in 26. septembrom.
Eva Podlogar nam bo na predavanju predstavila zgodovinski in
antropološki pogled na magijo ter dojemanje tega pojma med black
metalsko subkulturo. Izrazu “magija” je sledila od najstarejših zapisov
do danes in to prenašanje pojma skozi čas nam razkriva spreminjanje
njegovega pomena v odnosu do okolja, največkrat v povezavi z
politično in/ali cerkveno oblastjo. V tem oziru bo predstavila
različnejše pristope in definicije, praviloma antropološke, glede
raziskovanja magije, ki jo sicer poskuša postavljati v globalen okvir. V
ocene teh teorij pa nam bo pot utrla glasba black metala, ki je na eni
strani prepolna magičnih simbolov, na drugi pa izziv za raziskovanje
samega zvoka ter zvočnega učinka na poslušalca.
Saj jih poznate. Prijetne večere popestrene s filmom, v dobri družbi in
s slastnimi kokicami.
Besedilo Simone Semenič, nagrajeno z Grumovo nagrado, 5fantkov.si
je igra o petih fantih, ki so stari 10 in 11 let in se – igrajo. Z očitno
aluzijo na globalno gledališko uspešnico 5moških.com razpira gledalcu
polje igre in sooča nedolžno otroško preigravanje s “krvavim” bojem
znotraj sodobnih odnosov in družbene situacije. Kar je sprva
razumljeno kot dvoboj Supermana in Batmana, hitro preraste v njim
poznane vzorce družinskega nasilja, zgodovinske travme, spolne
nestrpnosti in etničnega genocida, vse v režiji deset in enajstletnih
dečkov, ki naivno prevzemajo vloge zdaj žrtve, drugič mučitelja. Kdo je
otrok, ko se igra odrasle igre in kje je odrasel, ko na njem ni nič več
otroškega?

