
Napovednik Napovednik Napovednik Sobota, 26. 2. 2011 ob 21.30 uri

Koncert: 
Cataract (Švica)

Slaughter at the 
engagement party (Madžarska) 
Ferocius Mind (Slovenija) 
Dead Dildo Drome (Slovenija)
Vstopnina: 5 EUR 
Dvorana MCC.

Petek, 4. 2. 2011 ob 16.00 uri
FILMSKA AVDICIJA
Srednjemetražni mladinski film 
PRIKRITA SKRIVNOST
Vas zanima snemanje filmov? Ste ambiciozni, fleksibilni, 
vztrajni, komunikativni in odločni? Mislite, da ste dovolj 
dobri za igralca, statista, tajnico režije, fotografa, ali kaj 
drugega? Ekipa Prikrita skrivnost te vabi na avdicijo, kjer se 
boste sprostili, povedali kaj o sebi, ter se prijavili na projekt. 
Povabite še prijatelja oziroma prijateljico. Imate tremo? Ne 
imejte treme. Vsi smo vrstniki, bodite mirni. Nimate izkušenj? 
Brez skrbi. Izkušnje niso pomembne. Pridite in se prijavite! 
Za več informacij lahko pokličete na 041-566-460 ali na info.
prikritaskrivnost@gmail.com, oziroma več podrobnosti in 
pravil z avdicijo si lahko preberete na uradni Facebookovi 
spletni strani filmskega projekta. Če nas ne najdete, vpišite v 
Googlov iskalnik: Prikrita skrivnost.
MCC dvorana

Četrtek, 10. 2. 2011 ob 20.00 uri
OKUSI IN DOŽIVETJA SVETA
Mongolija - festival Naadam in popolni sončni mrk
»Neskončne stepe, konji in prijazni ljudje. Po petih dneh 
vožnje z vlakom prispem v Ulan Bator, glavno mesto te 
ogromne države in to ravno v času Naadama, najbolj 
znanega mongolskega festivala, ki ga nekateri imenujejo 
tudi nomadske olimpijske igre. Lokostrelstvo, konjske dirke 
in rokoborba so trije najpomembnejši mongolski športi.«
Z nami bo Zoran Furman.
MCC kavarna 

Petek, 18. 2. 2011 ob 18.00 uri
MAGIČNE KRETNJE
Predstavitvena delavnica – za vse, ki 
želijo spoznati magične učinke indijanskih 
energijskih tehnik.
Magične kretnje so tehnike starodavnih 
mehiških šamanov in so sestavljene iz 
nizov telesnih gibov in zavestnega dihanja. 
Kretnje omogočajo umsko budnost in 
večajo fizično oz. telesno pripravljenost, 
krepijo notranjo moč (energijo) ter 
omogočajo pot do notranje tišine. Učijo jih 
že tisočletja, v zahodni svet pa so se vrnile 
po zaslugi Carlosa Castanede. 
Več info na www.duhovna-praksa.si.
MCC dvorana

Torek, 15. 2. 2011 ob 18.00 uri
MOŽGANSKI FITNES
Je učinkovit program psiho-fizične sprostitve, stimulacije 
miselnih sposobnosti in mentalne nege. Poleg kvalitetne 
sprostitve in umirjenosti program spodbuja budnost, vpliva 
na večjo koncentracijo, spodbuja miselne sposobnosti in 
povečuje zmožnost pomnjenja. Več o programu, poteku 
programa in sodelovanju v delavnicah na www.mc-celje.si.

MCC učilnica

Četrtek, 24. 2. 2011 ob 19.30 uri
OTVORITEV RAzSTAVE »SLIKE«
Razstavljal bo mladi avtor Marko Petrič.

Pričevanja dogodkov v MCC-ju v 
mesecu januarju 2011.

Fotogalerija

Turnir v namiznem tenisu Treking okoli Manasluja

Turnir v namiznem tenisu

Wintermash



Februar

Climate Change Tour in Africa
K sodelovanju vabljeni vsi mladi, ki si želijo prepotovati državo 
in domačine seznanjati o vplivih klimatskih spremembah in o 
rešitvah s katerimi bi jih lahko ublažili. 
Rok prijave: 21.2.2011! 
Več informacij na: http://www.youthnetworks.eu/Show-
Vacancy.aspx?Vacancy=climate-change-tour-in-africa-
21st-april-2011

Mednarodno usposabljanje: 
Make your voice heard
Usposabljanje za mlade, mladinske delavce in mladinske 
voditelje. 
Rok prijave: 21.2.2011! 
Več informacij na: http://www.salto-youth.net/tools/training/
find-a-training/1950.html?oldEngineRedirect=true

Vabilo za glasbenike in glasbene skupine
Jmevents vabi glasbene skupine iz cele Evrope k 
sodelovanju na Europafestu, ki bo potekal 7.-13. maja v 
Bukarešti v Romuniji. 
EUROPAfest je dogodek, ki predstavlja več kot 300 glasbe-
nikov iz 40 držav v živi produkciji glasbe: koncerti, tek-
movanja, jam sessioni, pripravili bodo učne ure, delavnice, 
caffe festival,...  
Rok prijave je 15. 02. 2011!  
http://www.jmevents.ro/Če želiš biti obveščen-a o priložnostih in dogodkih za mlade, 

nam piši na info.pentlja@mc-celje.si in se prijavi na naš 
informator Infopentlja, ki ga pošiljamo enkrat tedensko (ob 
sredah) po spletni pošti.

Pripravljen-a za akcijo? 
Bodi informiran-a! 

Ponujamo ti top 3 
priložnosti meseca 
februarja.

Pričevanja dogodkov v MCC-ju v 
mesecu januarju 2011.

Fotogalerija
2011

Nirvana Teen Spirit Nirvana Teen Spirit 

Nirvana Teen Spirit

Mariborska cesta 2
SI - 3000 Celje

Naslov

info@mc-celje.siE

M  040 756 009

03 490 87 40 / 03 490 87 42T

F 03 490 87 41

Bus

Vlak 200m

AC Ring
MCC

Akcija meseca
V MCC kavarni popij okusno kavico in pod 
skodelico poišči kupon za brezplačno majico.
NOVO! Kot ponudnik študentske prehrane ti 
ponujamo 7 različnih menijev. 

»Mesec ljubezni
   in kulture«


