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Mednarodna mladinska izmenjava »Youth SLAMs against radicalization«  

Med zimskimi počitnicami bo Celjski mladinski center ponovno mednarodno obogatil program 
z izvedbo mednarodne mladinske izmenjave. Med 18. in 25. februarjem bomo gostili 35 
mladih iz Slovenije, Grčije, Španije, Italije in Latvije, z željo po umetniškem poustvarjanju.  
Celjski mladinski center je mladinsko izmenjavo uspešno prijavil na tretji prijavni rok 
programa Erasmus+: Mladi v akciji.  
 
Skozi raznolike delavnice, katerih namen je krepitev kompetenc mladih na področju pisanja, 
govornega izražanja in javnega nastopanja, bodo mladi naslavljali pojem radikalizacije in 
nestrpnosti preko aktivnega srečevanja z obliko slam poezije. Izmenjava bo raziskovala nove 
oblike slam poezije, ki je naravnana na publiko in govorico telesa ter pripravila zaključni 
nastop v petek, 22. februarja 2019 ob 20. uri v dvorani Celjskega mladinskega centra. Cilj 
projekta je ustanovitev evropske Youth SLAM skupnosti, ki združuje mlade z najrazličnejšimi 
ozadji v varnem in odprtem prostoru s ciljem spodbujanja različnosti in njenega 
razumevanja. Delavnice bo vodil Kristjan Koželj iz Osrednje knjižnice Celje, član mariborske 
skupine Slam zverine, koordinator slam pesniških dogodkov v Celju in mentor pesnikom 
srednješolcem, s katerimi pripravlja mesečne večere slam poezije. 
 
Poleg sodelovanja na delavnicah, si bodo v osmih dneh med drugim ogledali Celje, se 
seznanili z legendami in zgodovino mesta ob pohodu na Stari grad, kreativno ustvarjali z 
celjsko umetnico Katjo Gorečan, kegljali v dvorani golovec in si ogledali Jamo Pekel. 
 
Projekt se bo odvijal v okviru programa Evropske unije Erasmus + »Mladi v akciji« ("Youth in 
Action"), za izvajanje katerega v Sloveniji skrbi Zavod Movit NA Mladina. Program je 
namenjen evropskim državljanom med 13. in 30. letom, ki preko druženja, delavnic in 
različnih dejavnosti v mestu dogajanja razvijajo svojo kreativno in konstruktivno delovanje 
v družbi kot tudi krepijo medsebojno sodelovanje znotraj EU.  
 
Za podrobnejše informacije nam pišite na katja.kolenc@mc-celje.si ali si ogledat projektno 
spletno stran tukaj  
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