POVABILO
7. Mednarodni festival »Igraj se z mano« 2013
Glavna organizatorja:

Zavod za usposabljanje Janeza Levca in
Društvo za kulturo inkluzije

Organizator na Štajerskem - Maribor
Organizator na Koroškem - Muta

Zavod Mars Maribor

Sožitje Zgornje dravske doline

Kaj se bo dogajalo?
Oder (v Ljubljani bosta 2 odra), ki bo postavljen v središče dogajanja in bo poln glasbe,
plesa ter predstav, bo hkrati obkrožen s številnimi delavnicami in animacijskimi kotički.
Sodelovale bodo številne šole, zavodi, ustanove ter društva z otroki in mladostniki in ostalimi,
po srcu mladimi.
Mednarodni festival »Igraj se z mano« v organizaciji Zavoda za usposabljanje Janeza Levca
in Društva za kulturo inkluzije ter Zavoda Mars Maribor in Sožitja Zgornje dravske doline
bo v letu 2013 izveden že SEDMIČ in kot vsako leto bo tudi tokrat nadgrajen in programsko
obogaten.
℘ Osrednji festival se bo tudi tokrat odvijal v središču naše prestolnice, na
Prešernovem trgu v Ljubljani, med torkom, 28. 5. in petkom, 31. 5. 2013 od 9.00 do
13.00 ter v petek ves dan.
℘ Festival na Štajerskem se bo v ponedeljek, 27. 5. in torek, 28. 5. od 9.00 do 13.00
ure že ČETRTIČ odvijal v Mariboru, in sicer na Trgu svobode.
℘ Festival na Koroškem se bo v petek, 24. 5. 2013 od 9.00 do 13.00 ure že TRETJIČ
odvijal na Muti, in sicer v neposredni bližini OŠPP Muta in VDC Muta (Osrednji
park).

____________________________________________________________

Vabimo vas, da se nam s svojimi zanimivimi nastopi, predstavami, delavnicami,
animacijskim programom, skeči in drugimi veščinami pridružite tudi vi!
S svojo prisotnostjo boste prispevali svoj del k bolj strpni in odprti družbi, pripravljeni na
enakovredno vključevanje vseh otrok in mladostnikov v družbeno dogajanje. Z udeležbo pa
prispevate tudi k novim idejam in razvoju festivala, zato se veselimo vašega obiska.
Za vašo aktivno udeležbo se vam že v naprej zahvaljujemo in vam obljubljamo da se bomo
skupaj imeli lepo kot vedno doslej. Kot aktivnim udeležencem vam, tako kot vsako leto,
pripada tudi pijača, malica in priponka/značka »Igraj se z mano«.
Prosimo, da nam svojo udeležbo sporočite do vključno 26. aprila 2013 tako, da
izpolnite prijavnico preko interneta. Najdete jo na strani www.igrajsezmano.eu.
Dodatne informacije
Tina Verbič (festival)

T: 051 762 999 | E: festival@igrajsezmano.si

Borut Horvat (prijavnica)

T: 051 762 997 | E: festival@igrajsezmano.si

Spletna stran

www.igrajsezmano.eu

Facebook

Igraj se z mano (https://www.facebook.com/igrajsezmano)

Priloge:
- Mednarodno festivalsko leto »Igraj se z mano« 2013, opis
Vodja Mednarodnega festivala
»Igraj se z mano« in predsednik
Društva za kulturo inkluzije
Boštjan Kotnik, dipl. ped.

Ravnatelj Zavoda za usposabljanje
Janeza Levca
Mag. Matej Rovšek
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