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Izvajalec
MISC INFOPEKA, Pekarnamagdalenska mreža

Ime aktivnosti
Predavanje »Maribor skozi
čas v vsakodnevnem
življenju«
(Program v okviru EPM Stopinje
mesta)

Kraj in čas
četrtek, 17. 1. 2013, ob
17:00 v prostorih MISC
INFOPEKA
Ob železnici 8, Maribor

Opis
Na prvem predavanju »Stopinj mesta« bo priznana etnologinja,
izr. prof. dr. Maja Godina Golija, predstavila in analizirala
nekatera prelomna dogajanja v mestu od srede 19. stoletja do
druge svetovne vojne. ki so poleg političnih sprememb močno
zaznamovala razvoj mesta Maribor in način življenja
Mariborčanov v preteklosti, pa tudi danes. Ob tem nas bo vodila
na nekatere lokacije, ki so po njenem prepričanju, ključne za
razumevanje urbanega življenja ter gospodarske in socialne
podobe mesta Maribor.
Rok prijave je ponedeljek, 14. 1. 2013 na
infopeka@infopeka.org

KD MC IndiJanez

Zimsko veselje v centru
Maribora
(Program v okviru EPM Maribor
2013 Kikiriki!)

četrtek, 17.1.2013, ob
12.30 uri

Prostovoljci KD MC IndiJanez v okviru EPM Maribor 2013 bodo
pri pričarali mladostno igrivost, iznajdljivost in inovativnost na
mestne ulice. S snežakom bodo pomagali okupirati mesto
Maribor.
Projekt ima vsestranske pozitivne učinke: mladi bodo manj za
računalnikom, nadihali se bodo svežega zraka, počistili bodo
pločnike, sklepali bodo prijateljstva, smejali se bodo, kepali,
nagajali in kričali.
Vljudno vabljeni, da se pridružite pri snežni ustvarjalnosti. S
seboj prinesite veliko dobre volje, če pa lahko še kakšno lopato,
toliko bolje. Zbirno mesto je Glavni trg pri kužnem znamenju.
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Delavnica “Možgani v akciji!”
(Program v okviru EPM Travne
bilke – spodbujamo solidarnost
in ustvarjalnost)

ponedeljek, 21. 1. 2013,
od 16:00 do 19:00 v
prostorih MISC
INFOPEKA
Ob železnici 8, Maribor

Na delavnici, ki jo bo vodila Anja Dangubič, dipl.psih., s
številnimi izkušnjami na izbranem področju, boš spoznal/a
značilnosti in delovanje naših možganov ter se naučil/a, kako jih
lahko kar najbolje uporabiš v vseh pomembnih situacijah:
- spoznal/a boš veliko uporabnih načinov ter tehnik, kako
izboljšati svojo pozornost in koncentracijo,
- slišal/a boš napotke, kako izboljšati svoj spomin in se lažje
uspešno učiti,
- spoznal/a boš, kaj je kreativna vizualizacija in kako jo kar
najbolje uporabiš.
Rok prijave je 16. 1. 2013 na infopeka@infopeka.org.

Fakulteta za
elektrotehniko,
računalništvo in
informatiko Univerze v
Mariboru v sodelovanju z
EPM Maribor 2013

FERI-camp 2013

petek, 25 .1. 2012, od
17. do 18:30 ure, FERI
G-2, Predavalnica Beta,
Smetanova 17, Maribor

Predstavitev študentskih projektov na FERI_camp-u.
Mobilne aplikacije, spletne storitve, inovativne idej za projekt
EPM Maribor 2013, diskusija in druženje.
5/5 - 5 prosojnic, 5 minut!
Imaš tudi ti kaj za pokazat?
Prijave ekip/projektov do 21. 1. 2012, na
damjan.obal@gmail.com.
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Društvo gluhih in
naglušnih Podravje v
soorganizaciji s KD MC
IndiJanez

8. mednarodni turnir gluhih v
futsalu in odbojki
ter
Deaf Disco Party

sobota, 26.1.2013,
-turnir ob 8.00 v ŠD
Tabor
-zabava zaprtega tipa
ob 21.00

Društvo gluhih in naglušnih Podravje organizira 8. mednarodni
turnir gluhih v futsalu in odbojki. Zbor vseh športnikov in otvoritev
ob 8. uri v Športni dvorani Tabor. Vabljeni k ogledu tekem. Več
na: https://www.facebook.com/events/124649511016775/
Zvečer sledi prireditev zaprtega tipa - Deaf Disco Party, ki ga
organizira Društvo gluhih in naglušnih Podravje v soorganizaciji
s KDMC IndiJanez. Od 21h naprej dance show in zabavne igre,
ob 23h podelitev nagrad, nato pa bo od 23:30 pa vse do petih
zjutraj za močne ritme poskrbel DJ Sašek. Dogodek je namenjen
gluhim in naglušnim osebam iz Maribora in okolice, ter
prostovoljcem KD MC Indijanez, ki bodo pomagali pri izvedbi
dogodka.
Kulturno društvo mladinski center IndiJanez vabi vse mlade
zainteresirane, da se pridružijo pri izvedbi programa Posluh!.
Več informacij: office@klub-mc.si

MISC INFOPEKA, Pekarnamagdalenska mreža v
sodelovanju z ZAVODOM
PIP

Delavnica »Kaj je
parlamentarna demokracija in
kako deluje? Kaj je politična
participacija in kako deluje?
Kako organizirati civilno
pobudo?«
(Program v okviru EPM Beremo
s teto Roso)

četrtek, 31. 1. 2013,
med 10:00 in 14:00 v
prostorih MISC
INFOPEKA
Ob železnici 8, Maribor

Delavnico bo izvajal Borut Osonkar, aktivist, in bo vsebinsko
zajemala sledeče: kaj je država, aktualni tipi družbene
produkcije, kaj je demokracija, tipi demokracij, družbeni
aktivizem, vrste aktivizmov, delovanje nevladnih organizacij in
njihova vloga v delovanju civilne družbe, kaj je neformalna
družbena pobuda, legalnost delovanja in direktnih akcij, dobre
prakse organiziranja civilnih pobud.
Rok prijave je 28. 1. 2013 na infopeka@infopeka.org.
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Zveza prijateljev mladine
Maribor

Čevljarček kot navdih

rok za oddajo izdelkov
31. januarja 2013

1. natečaj za celostno podobo programa »Čevljarček kot
navdih«,
2. natečaj za oblikovanje stojala za »čevlje« in
3. natečaj za izvirno dramsko besedilo.
Na natečajih lahko sodelujejo mladi med 15. in 29. letom.
Več o natečajih in drugih aktivnostih v okviru programa
»Čevljarček kot navdih« pa najdete na http://www.zpmmb.si/index.php?id=1040 ali www.mb2013.si.

EPM Maribor 2013 in
Športni objekti Maribor

Brezplačno DISKO DRSANJE
EPM MB 2013

vsak četrtek od 19.00 do
21.00 na mestnem
drsališču na Trgu
svobode

Evropska prestolnica
mladih Maribor 2013

Uradna otvoritev EPM Maribor
2013

SOBOTA, 26. JANUAR,
17.00
CENTER MARIBORA

Zavrti se z nami na ledni površini pod sojem zvezd, v družbi
prijateljev in dobre glasbe. »Športaj« kar na Trgu svobode in se
hkrati zabavaj, zapelji se po ledu v ritmu glasbe, ki jo bo vrtel DJ
in izpili svoje znanje drsanja. Izposoja drsalk s kupončkom 1
evro.
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Dodatna dogajanja in aktivnosti:

Zveza prijateljev mladine Maribor prireja prostočasne dejavnosti za otroke in mlade od ponedeljka do
četrtka, med 15. in 19. Uro
V Domu ustvarjalnosti mladih Maribor, prostovoljci poskrbijo, da so roke ustvarjalne, glava polna domišljije in telo v gibanju …
-

vsak ponedeljek – DAVIDOVA MODELIRNICA (izdelki iz lesa in modelirnih mas)

-

vsak torek – JASNINA USTVARJALNICA (izdelki iz naravnih materialov)

-

vsako sredo – IGORJEVA ROPOTARNICA (umetnine in inštrumenti iz odpadnih materialov)

-

vsak četrtek – MAJINA IN PETRINA VESELJAČNICA (zabavno druženje, miganje in igranje).

Prostovoljke in prostovoljci MISC INFOPEKA vabijo na PEKARNA POTOPIS GANA
Prvi letošnji potopis bo v četrtek, 24. januarja 2013, ki nas bo v teh mrzlih zimskih dneh ponesel na tople planjave afriškega kontinenta. Med nalezljive
nasmehe domačinov, navihane poglede otrok, ritme afriškega bobna in prijaznosti neznancev nas bo popeljala Ines Kavgić. Potopis bo temeljil na lastnih
doživetjih, spominih in občutkih.
Kot prostovoljka je tam preživela tri mesece, zato se bo s kritične note dotaknila tudi pomena globalnega prostovoljstva.
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VABLJENI V ČETRTEK, 24. januarja 2013, ob 18h V PROSTORE GALERIJE na Koroški cesti 18 v Mariboru.

