
Napovednik Napovednik Napovednik
Vsak dan med 11.10. in 15.10. med 11.00 in 15.00. 
PODARI/ZAMENJAJ 
Tržnica za podaritev ali zamenjavo študijske literature dijakov 
in študentov. Info pisarna MCC. Organizacija: DUM, Celjski 
mladinski center, ED Savinjska in KŠOC

Sreda, 13.10. od 9.00 - 13.00
DElO ZA MlADE
Delavnica za mlade, ki iščejo zaposlitev. Brezplačna udeležba. 
Organizira Mreža MaMa.

Petek, 15.10. ob 19.30
KAbAREt - Muzikal.
Informacije na 031 474 994 ali luka.marcen@gmail.com.
Dvorana MCC. Organizira Bum Teater in OŠ Frana Roša.

Četrtek, 21.10. ob 20.00
Življenje na kmetiji nekoč 
IN DANEs
Otvoritev razstave
Razstavljajo mladi fotografi neformalne skupine Objektivi. 
Vstop je prost.

sobota, 23. 10. ob 21.30

KONcERt EclIPsE: 
tribute to Pink Floyd
Vstopnina: 6 EUR (v predprodaji), 
8 EUR (na dan koncerta).
Dvorana MCC.

Četrtek, 7.10. ob 20.00
okusi in doŽivetja sveta
Pa samo plezat sem hotu! luka lindič 
Luka Lindič – najboljši mladi alpinist
MCC kavarna. Vstop je prost.

Sobota, 30.10. ob 21.00
bUUU cOMEDy
Stand up komedija.
Dvorana MCC. Vstopnina 4 eur.

Ponedeljek, 4.10. ob 18.30
soočenje ŽuPanskih kandidatov
V okviru projekta Mladi odpiramo prostor - vzpostavljanje in 
razvoj lokalnih mladinskih politik.Dvorana MCC. 

Četrtek, 28.10. ob 20.00
okusi in doŽivetja sveta
skrivnostne tančice irana
bo predstavila Sara Rožman.
MCC kavarna. Vstop je prost.

Petek, 8.10. ob 20.30
ROcK KONcERt 
Eskobars, stand Out in cabbage 
Dvorana MCC. Vstopnina 4 eur.

Nedelja, 31.10. ob 16.00
čudeŽni Pralni stroj leonard  
Gledališka predstava za otroke, v izvedbi gledališča KU-KUC.
Dvorana MCC. Vstopnina 2 eur.

čarovniŠke 

PočitniCe

od 25. do 29.10. 

Kreativne počitniške delavnice za otroke stare med 6 in 14 let- 
čarovnice in čarovniški pripomočki. Zbiranje prijav na 
info@mc-celje.si in po tel 03/490 87 40 in 040 756 009. 
Dnevna udeležba na otroka je 1 eur.

vsak dan med 10.00 in 13.00

akcija meseca
v mCC kavarni popij dobro kavico in pod 
svojo skodelico poišči kupon za majico.

4.10. od 8.00 dalje 
vabljeni!

Dan odprtih vrat

Foto: Barbi Gračner



Oktober

Mednarodni seminar: 
Give a hand For PovertY!
mersin, turčija, 28.10. - 5.11.2010
Seminar bo potekal na temo osnovnih človekovih pravic, 
revščine ter socialne vključenosti/izključenosti. 
Več informacij na: anja.zibert@mcdd.si   

mladinska izmenjava “europe in motion - diversity 
means yOU!”
Kje: Nemčija, Potsdam (blizu Berlina)
Datum: 15.-25. oktober 2010
Dejavnosti: Filmske delavnice, izlet v Berlin in delavnice proti 
nacionalizmu, rasizmu in ksenofobiji, anketiranje po ulicah, ...
Št. udeležencev: 5 oseb (18-25 let)
Rok prijave: Čim prej!
Prijave na:  picnik@gmail.com (Matej)
Udeležba, hrana, nastanitev in delavnice so 100% brezplačne.
Povrnjenih dobite tudi 70% potnih stroškov.
Več informacij na: picnik@gmail.com 

videonatečaj: videorajd
Tema natečaja je ŽiviMobilno in je posvečena evropskemu 
tednu mobilnosti. Najboljših 15 video del po izboru žirije bo 
prikazanih na GEM-zaslonih v notranjosti avtobusov LPP. 

rok za prijavo je 11.10.2010! 
Več informacij na: http://vsu.ung.si/videorajd

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 
oktobra.

Pričevanja dogodkov v mCC-ju v mesecu 
avgustu in septembru 2010.

Fotogalerija
2010

Potopis Nepal

knežji tabor - zabava

Potopis tajska, 
kambodža, laoskoncert jazoo

Mcc international stand up 
comedy show

moveknowledgement

»mesec izobraževanja, 
varčevanja,… 
rožnati oktober.«

Popotnik pred Mcc

ecoboom - guerilla gardening

Plezalna stena pred Mcc

dj-vj diskobajagi

Mariborska cesta 2
SI - 3000 Celje
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