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Četrtek, 25.11. ob 20.00
OKUSI IN DOŽIVETJA SVETA
Ana Marija Bosak vam bo predstavila Filipine.
MCC kavarna. Vstop prost.

Sobota, 20.11. ob 21.30

KONcErT NOT’N’VUN: 
Tribute to Metallica
Vstopnina: 6 eur (v predprodaji) in 
8 EUR (na dan koncerta). 
Dvorana MCC.

Sobota, 6.11. ob 21.30
LAST DAY HErE, 
INSIGHT, 
EArTH SHOcK
Koncert Lokalpunt Part II. 
Dvorana MCC. Vstopnina 4 eur.

Petek, 5.11. ob 21.00
UrBAN ULrYcH IN 
NUŠA OFENTAVŠEK
Jazz večer.  MCC kavarna. Vstop prost.

Četrtek, 11.11. ob 20.00
OKUSI IN DOŽIVETJA SVETA 
Life is a journey ... s smehom v Afriko 
bosta predstavili Simona Šivec in Eva Tomšič.
MCC kavarna. Vstop prost.

Ob petkih 17.00 -19.00 in v soboto 9.00 -12.00 (pričetek 5.11.)
TEČAJ ArHITEKTUrNEGA rISANJA - AOS
Priprava tečajnikov na sprejemne izpite, ki so potrebni za vpis na 
želeni študij na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in Mariboru.
Delavnice vodi Tjaša Voh, mag. inž. arh. in mentorji Društva 
AOS.Vrednost tečaja na udeleženca je 160 eur. Učilnica MCC.

Ob sredah 18.00 - 19.00 uro (uvodna/spoznavna ura 10.11.)
JOGA SKOZI SrcE
Ni potrebno nobeno predznanje in ni starostne omejitve.Vsak 
dela skladno s svojim telesom in fizičnimi zmogljivostmi.Vodja 
joge je Sara Stropnik, diplomirana plesalka sodobnega plesa 
in koreografije, ter joga mojstrica.Prvi obisk je brezplačen. Cena 
za obisk 7 eur. Cena za mesec 25 eur. Člani KŠOC imajo 20% 
popust. Dvorana MCC.

V četrtek, 18. 11. ob 20.00
MArKO PrEZELJ - ALPINIZEM IN 
GOrSKO VODNIŠTVO
Predaval bo Marko Prezelj,  univ. dipl. ing. kemijskega inženir-
stva; alpinist (1985), alpinistični inštruktor, Gorski reševalec GRS 
Kamnik, inštruktor alpinizma v Športni šoli MO RS, gorski vodnik 
in fotograf.Vstopnina 5 eur. Člani KŠOC 4 eur. Dvorana MCC. 
PRIPOROČAMO!

V ponedeljek, 15. 11. od 16.30 do 18.30
KAKO NAJ SE DIJAK UČI? … 
ZA DOBrO ZNANJE.
Na delavnici bomo spoznali zanimive načine učenja, s katerimi 
bomo skušali doseči dobre ocene in dobro znanje. Delavnico 
vodi Tadej Lebič (univ. dipl. ekonomist, PAI). Delavnica je 
brezplačna. Učilnica MCC.

V petek, 19. 11. med 14.00 in 16.00
PrIJAVA rAZPISOV ZA DrUŠTVA
Društva in posamezniki bodo pregledali možnosti, ki jih imajo, da 
črpajo sredstva, ki so na voljo za njihovo delovanje.Vodi Sonja 
Majcen (uni. dipl. politolog), vodja ED Savinjska. Delavnica je 
brezplačna.Učilnica MCC

V torek, 16. 11. od 9.00 do 13.00
KAKO USPEŠNO PrIPrAVITI PrOJEKT ZA 
EU PrOGrAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Program bo potekal najprej z osnovno predstavitvijo, sledi 
priprava in razvoj idejnega osnutka in nato pregled prijavnih 
obrazcev in postopkov prijave. Delavnico bo izvedla 
Sonja Majcen (univ. dipl. pol). Delavnica je brezplačna. 
Učilnica MCC. V torek 23.11. 16.00 - 20.00 in v četrtek 25.11 16.00 - 20.00

MULTIMEDIJSKA DELAVNIcA »NO BUDGET 
FILM« OD IDEJE DO rEALIZAcIJE
Namenjena je vsem, ki želijo posneti film brez ali z minimalnimi 
denarnimi sredstvi. Vsebina delavnice bo zajemala uvodni del, 
snemanje in montažo.  
Vodi Alen Pavšar, dipl. inž. multimedije in ekipa Offline film.   
Udeležba je brezplačna (kot se za no-budget film spodobi). 
Multimedijska soba MCC.

Ob dnevih 16.11. od 16.00 - 20.00; 17.11. od 16.00 - 20.00  
in 23.11. od 16.00 - 20.00
HITrO BrANJE IN UČENJE
Skozi intenzivno  delavnico spoznate in vadite različne tehnike 
hitrega branja, ki jih nato lahko uporabljate po lastni želji. Na 
delavnico morate s seboj prinesti dve leposlovni deli in pisala.
Delavnico vodi Marija Hrovatič, univerzitetno diplomirana 
psihologinja. Cena delavnice na udeleženca je 60 eur.
Učilnica MCC. V petek, 26.11. ob 20.00.

GOVOrIcA DVEH GODAL - NEW PArIS
Godalni duo New Paris v zasedbi Doris Šegula (violina) ter 
Luka Herman Gaiser (kontrabas), zveni kakor nova glasbena 
govorica, posledica trka dveh različnih glasbenih svetov - 
jazza, iz katerega izhaja kontrabasist ter klasike, ki je izhodišče 
glasbene poti violinistke. Glasbenika bosta v okviru festivala 
neformalnega učenja poleg same glasbe podala tudi svoj 
komentar v človeškem jeziku. 
PRIPOROČAMO! Vstop prost. Dvorana MCC.

Ob torkih 17.00  - 19.00 (uvodna/spoznavna ura 9.11.)
PLESNE DELAVNIcE - POPPING
Sodobna šola plesa in neverjeten stil gibov popping oziroma 
lomljenje udarcev navdušuje po vsem svetu. Prvi obisk je 
brezplačen. Delavnice vodi Sofiane Ben Matpug, diplomirani 
učitelj gimnastike.
Cena za obisk 4 eur. Cena za mesec 16 eur. Člani KŠOC imajo 
20% popust.. Dvorana MCC.

V soboto 6.11.14.00 - 16.00 in v nedeljo 7.11. 16.00 - 18.00.
PLESNA DELAVNIcA - ArGENTINSKI 
TANGO ZA ZAČETNIKE
V argentinski tango bosta nove plesalce popeljala Alja Ferme 
in Sašo Živanović, navdušenca, plesalca, učitelja in tango 
zasvojenca. Cena delavnice je 25 eur. Člani KŠOC imajo 20% 
popust. Dvorana MCC.

Festival neformalnega učenja



Blogerski natečaj “rAZM!SLITE” 
(TH!NK ABOUT IT)
Evropski center za novinarstvo je ob podpori Evropske komisi-
je ponovno pričel z blogerskim natečajem “RAZM!SLITE” 
(TH!NK ABOUT IT), tematsko posvečenem boju proti pod-
nebnim spremembam. 

Novinarji, študenti ali blogerji so vabljeni, da do 15. decembra 
2010 oddajo svoj blogerski prispevek v angleškem jeziku na 
temo podnebnih sprememb in s tem sodelujejo v tekmovanju 
za bogate nagrade. 15 najboljših piscev, ki bodo prispevke 
oddali do 1. novembra 2010, pa bo prejelo letalske vozovnice 
za Cancun v Mehiki, kjer jim bo med 5. in 10. decembrom 
2010 omogočena udeležba na Konferenci držav pogodbenic 
Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (COP16). 
Več informacij na: http://climatechange.thinkaboutit.eu  

razpis za dodelitev nepovratne in namenske 
denarne pomoči študentom v stiski
Namen razpisa je reševanje trenutne socialne stiske študen-
tov, pomoč socialno ogroženim študentom in s tem prispe-
vanje k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visoko-
šolskega izobraževanja, širjenje možnosti za doseganje mini-
malne ravni kakovosti življenja študentov. 
rok do vključno 8.11.2010.
Več informacij na: http://www.sou-lj.si

razpis za vodilne projekte v okviru Evropskega 
leta prostovoljstva 2010
Namen Evropskega leta prostovoljstva je spodbuditi in pod-
pirati ukrepe Evropske unije, držav članic, lokalnih in region-
alnih oblasti, ki bi ustvarjali ugodne pogoje za prostovoljstvo 
v Evropski uniji in povečali vidnost prostovoljskih aktivnosti v 
Evropski uniji. 
rok do vključno 12.11.2010.
Več informacij na: http://ec.europa.eu/citizenship/news/
news1092_en.htm

Če želiš biti obveščen-a o priložnostih in dogodkih za mlade, 
nam piši na info.pentlja@mc-celje.si in se prijavi na naš infor-
mator Infopentlja, ki ga pošiljamo enkrat tedensko (ob sredah) 
po spletni pošti.

Pripravljen-a za akcijo? 
Bodi informiran-a! 

Ponujamo ti top 3 
priložnosti meseca 
novembra.

Pričevanja dogodkov v Mcc-ju v mesecu 
oktobru 2010.
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NovemberAkcija meseca
V Mcc kavarni popij okusno kavico in 
pod skodelico poišči karto za koncert.


