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Šole, društva in posameznike vabimo, da se vključijo in se pridružijo z likovnim, literarneim in 

plesnim ustvarjanjem na temo ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ. 

 

 

ZA ŠOLE IN DRUŠTVA Z LIKOVNIMI SEKCIJAMI TER POSAMEZNE USTVARJALCE 
POVABILO K LIKOVNEMU USTVARJANJU NA TEMO  

LIKOVNA POPOTOVANJA 

 

 Skupine in posamezniki, ki se vključijo v tednu dejavnosti izdelajo individualne ali skupinske 

kipe, slike, manjše prenoslijive objekte …  

 Izpostava ponudi nekaj materialov (kolesa, vrvice, spreje …). 

 Potek delavnic in izdelke skupine predstavijo ob Dnevu brez avtomobila,  

v petek, 21. septembra 2018 na stojnici na Cankarjevi ulici,  

ob 9. uri, šolske skupine, ob 16. uri, društva in posamezniki. 

 Skupine pripravijo delavnico za obiskovalce stojnice. 

 Izdelke lahko po zaključku dogodka razstavijo tudi na drugih primernih lokacijah. 

 

 

ZA ŠOLE IN DRUŠTVA Z LITERARNIMI SEKCIJAMI IN POSAMEZNIKE 
POVABILO K LITERARNEMU USTVARJANJU NA TEMO 

LITERARNE POTO-USTVARJALNICE  

 Skupine in posamezniki, ki se vključijo pišejo verze, haikuje, poiščejo pesmi na temo 

gibanja, združevanja, učinkovitosti, potovanj … 

 Prispevke predstavijo in berejo ob Dnevu brez avtomobila na odru na Cankarjevi ulici, 

 v petek, 21. septembra 2018,  

ob 11. uri, šolske skupine, ob 16. uri, društva in posamezniki.  

 

 

ZA PLESNE ŠOLE, DRUŠTVA, SKUPINE IN POSAMEZNIKE 
POVABILO K PLESNI PREDSTAVITVI 

ULIČNO PLESNI PERFORMANS   

 

 Skupine in posamezniki, ki se vključijo predstavijo plesne točke – mininature in 

performanse. 

 S plesom promovirajo gibanje (po možnosti upriozorijo potovanje, načine potovanj …). 

 Dogajanje bo potekalo na odru in ob njem v petek, 21. septembra 2018, ob 16. uri, ob 

Dnevu brez avtomobila na Cankarjevi ulici. 

 

Sodelovanje potrdite do 31. avgusta 2018 po e pošti ali telefonu.  

Dodatne informacije: oi.logatec@jskd.si, T: 01 7591 740  

mailto:oi.logatec@jskd.si

