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Sobota, 8. junij
10.00

MESTNO SREDIŠČE, “Na Zvezdi”
DOBIMO SE V MESTU
Plesni nastopi plesnih skupin
Plesnega foruma Celje in KUD Igen.
Tako bodo tudi tokrat mladi plesalci
Plesnega foruma Celje, skupin
Packa, Pika in Frka gledalcem
predstavili svoje pisane PLESARIJE.
Sodelovali boste lahko tudi v likovnih ustvarjalnicah, ki
jih bo vodila Dolores Ponoš iz Kluba KLUG, ter na delu
srečevali ljubiteljske slikarje KPD Svoboda Celje. Dogajanju
se bodo prvič pridružili tudi učenci in učitelji OŠ Lava, ki
se bodo predstavili z dogodkom Poklon knjigi, lepi besedi
in mestu Celje. Pripravili bodo bogat literarni program s
katerim se bodo poklonili slovenski besedi in mestu Celje.
Zaradi odličnih odzivov bomo tudi letos gostili
ALL IN – dan plesa in hip hop kulture ter Urbano dnevno
sobo na Krekovem trgu.
Več: TIC Celje, Glavni trg 17, tel.: 03 42 87 936, e-pošta:tic@celje.si,
FB Celje - Knežje mesto, FB Poletje v Celju, www.celje.si.

10.00 - 13.00 GLAVNI TRG
DOBIMO SE V MESTU
CELJANI CELJANOM: CELJE - MOJA LIKOVNA DELAVNICA
V mestnem središču Celje bodo potekale zanimive in
razgibane likovne delavnice in animacije. Slikali boste
na likovnih stojalih, ustvarjali z materiali Caran’d Ache in
se poslikali po obrazu. Mimoidoči boste lahko opazovali
ustvarjanje in si ogledali razstavo nastalih del.
Program je primeren za otroke in mladino. Udeležba je brezplačna.
Več: info@portret.si, www.portret.si.

Klub KLUG

10.00 - 13.00 MESTNO SREDIŠČE, ATRIJ U4,
Gosposka ulica
DOBIMO SE V MESTU
CELJANI CELJANOM:
ULIČNO SLIKANJE NA TEMO
»Mesto svobode«
Izvedba dogodka:
člani KPD Svoboda Celje.
Člani društva bodo slikali na ulicah
starega mestnega jedra s ciljem promoviranja ustvarjalnosti
in društvenega kulturnega udejstvovanja na področju
likovne dejavnosti. Glavni dogodek je slikanje na prostem,
kjer bodo udeleženci, ki delujejo pod vodstvom
Tomaža Milača, diplomiranega slikarja, ustvarjali za
obiskovalce in tako še dodatno popestrili pestro sobotno
dogajanje Poletja v Celju. K sodelovanju v ustvarjalnem
procesu ste vabljeni vsi, ki radi slikate, posebne pozornosti
bodo deležni najmlajši ustvarjalci.
Vstop prost.

KPD Svoboda Celje

10.00 - 20.00 KREKOV TRG
DOBIMO SE V MESTU
URBANA DNEVNA SOBA
Poletje že trka na okna in sonce nas vabi iz stanovanj.
V sklopu projekta Dobimo se v mestu in ALL IN bodo
KŠOC-evci svoje prostore preselili na Krekov trg. Pridite in
posedite z njimi!
Urbana dnevna soba se na celjskih ulicah počuti že zelo
domače. Vabljeni vsi, da se v njej spočijete, preberete
kakšno dobro knjigo, poklepetate ali vadite jogo.
Več: 031 277 075 (Maja Zupanc),e-pošta: maja.zibret@gmail.com.

v sodelovanju z
in društvom Sarai (Sara Krajnc)
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12.00 - 22.00 KREKOV TRG
DOBIMO SE V MESTU
ALL IN, dan plesa in hip hop kulture
Spominjamo se dni, ko smo brezskrbno sedeli pod blokom
dokler na ulice ni padel mrak. Krekov trg bomo spremenili v
mesto plesa, kjer se bo našlo nekaj za tiste, ki radi plešejo
in tiste , ki radi le opazujejo. Dan se bo začel s plesnimi
delavnicami, ki bodo brezplačne za vse udeležence. Sledili
bodo plesni nastopi skupin plesne šole Plesni val Celje.
Osrednji dogodek bo all style battle z nagradnim skladom
700 EUR, ki ga bodo ocenjevali plesni sodniki, med njimi
tudi Belgijec Alex The Cage. Za vzdušje bosta skrbela
DJ Sunny Suny in MC Nejc Osovnikar. Dogodek bo vseskozi
spremljal bogat in raznolik spremljevalni program, primeren
za udeležence vseh starosti. Mimoidoči se bodo lahko
preizkusili v metanju na koš, si dali splesti kakšno kitko,
zaplesali na plesnih tleh, spoznali postopek grafitiranja, na
stojnicah kupili kakšen izdelek ali pa se preprosto spočili v
»dnevi sobi« Kluba študentov občine Celje.

13.00 - 22.00 GLAVNI TRG
DOBIMO SE V MESTU
TRETJI KNEŽJI FESTIVAL PIVA IN PRVI KNEŽJI
FESTIVAL BURGERJEV
Predstavilo se bo 6 slovenskih ustvarjalcev
burgerjev in 10 ponudnikov slovenskega craft
piva, poskrbljeno bo tudi za bogat spremljevalni
program in ustvarjalne delavnice za najmlajše.

Vstop prost. Prijavnina za battle (za plesalce, ki bi radi tekmovali) je
15 EUR in se poravna na dan dogodka neposredno na lokaciji. Več:
040 177 161 (Sara Krajnc), pošta: sara.krajnc1@gmail.com, 031 277 075
(Maja Zupanc), e-pošta:maja.zibret@gmail.com. V primeru slabega
vremena bo dogodek prestavljen v Celjski dom.

Društvo Sarai (Sara Krajnc) v sodelovanju s
Plesnim valom Celje s pomočjo podpornikov ter

,

Vstop prost. Več: TIC Celje, Glavni trg 17, tel.: 03 42 87 936, e-pošta:
tic@celje.si, FB Celje - Knežje mesto, FB Poletje v Celju, www.celje.si.

-mestni marketing,

MCC Kavarna

