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festival Mladinske Altruistične Kulture

S svojimi pogledi ustvarjamo razgled - www.makfest.si

Tretjič že festival mladinske altruistične kulture zaseda Ljubljano. Projekt dijakinj 
in študentk je zasnovan na dneh kulturnega dogajanja, v katerih se imajo možnost 
predstaviti mladi, še neuveljavljeni ustvarjalci in sodelovati s profesionalci, hkrati 
pa je kreativnost orodje za pomoč drugim. Organizacija festivala v celoti temelji na 
prostovoljnem delu, projekt pa je izpeljan z izključno doniranimi sredstvi.

Naša partnerska organizacija je Center 
za pomoč mladim (CPM). Tam so na našo 
željo pripravili in bodo izvajali program 
izkustvenih počitnic za mladostnike iz 
rejniških družin, s ciljem opolnomočiti 
mlade s socialnimi veščinami in okre-
pitvijo njihove samopodobe, ki jih bomo 
plačali z zbranimi sredstvi od vstopnin 
in prispevkov.



MAKFEST2012
 TOREK, 3. 4. 2012

18:00 preddverje Odra pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana
OTVORITEV FESTIVALA: 
PRAVLJIČNO REŠETANJE S PRIPOVEDOVALCI RADIA ŠTUDENT
Vstop: 3€ dijaki, študentje / 5€ ostali
 
20:00 Oder pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana
PLESNA PREDSTAVA SKUPINE 
KJARÁS DANCE PROJECT : COMPASSION
Vstop: 4€ dijaki, študentje / 10€ ostali
Pripovedovanje in plesna predstava skupna karta: 5€ dijaki, študentje / 13€ ostali
  
 SREDA, 4. 4. 2012

20:30 Menza pri koritu, Metelkova mesto
KONCERT:
THE FAPPERS, NEW WAVE SYRIA IN N´TOKO
Vstop: 4€ dijaki, študentje / 7€ ostali 
 
 ČETRTEK, 5. 4. 2012

20:00 Galerija Škuc
LITERARNI VEČER
Na odru se bodo razgaljali: dijaka Anja Erbežnik in Matjaž Jamnik, študenta 
Mitja Drab in Aljaž Koprivnikar ter posebna gostja, Katja Perat, avtorica prvenca 
Najboljši so padli, družili pa jih bosta mladi komparativistki Laura Repovš in 
Katarina Rakušček.
Vstop: 3€ dijaki, študentje / 5€ ostali 
 
 PETEK, 6. 4. 2012

17:00 Kavarna Metropol
MAKFEST x VINTAGE VIKEND IZMENJAVA OBLAČIL
V sklopu Mak Festa se bo zgodila Vintage Vikend izmenjava oblačil. Namenjena je 
vsem, ki imate v svoji omari kose oblačil, ki so sicer čudoviti, vendar jih na žalost 
nikoli ne oblečete. Izmenjava je tako popolna priložnost da te kose zamenjate 
za nove in tako osvežite svojo garderobo. Zaželjeno je, da na izmenjavo prine-
sete lepe in dobro ohranjene kose oblačil - takšne, kot bi jih sami želeli prejeti v 
zameno. Na izmenjavo prinesite približno toliko artiklov, kot jih želite odnesti 
domov - to bo zagotovilo dobro izbiro in pravično izmenjvavo. Po koncu dogodka 
lahko neizmenjana oblačila odnesete s seboj ali pa jih bo Vintage Vikend daroval 
v dobrodelne namene.
Vstop: 3€
  
 SOBOTA, 7. 4. 2012

13:00 KUD France Prešeren
MARATON IMPROVIZACIJE
#Medgeneracijski maestro. Deset let, deset improvizatorjev, 13 odbitih prizo-
rov – en maestro. Premešali bomo mlade in stare, moške in ženske, gimnazijce 
in ‘študente’, divje in še bolj divje, a za zmagovalno bo lahko obveljala le ena 
generacija. 
Improvizirali bodo Dan Mrevlje, Živa Ahac, Gašper Uršič, Jan Rozman, Miha 
Možina, Žiga Regina, Urša Strehar Bečina, Vid Sodnik, Jan Hrušovar, Jaka Šubic 
in Luka Korenčič.
#Longform. Pod taktirko Jana Hrušovarja se bo na deskah KUDa predstavil long-
form, daljša improvizirana predstava, kjer boste z igralci soustvarili zgodbo po 
svojih željah. ‘In živela sta srečno do konca svojih dni’ tokrat lahko obstaja. 
Igrali bodo Živa Selan, Eva Pavlič, Voranc Boh, Iza Thaler, Nina Žakelj, Atila 
Urbančič in Jure Žibret.
Opomba: Lahko pride do manjših sprememb v zasedbi.
Vstop: 3€ dijaki, študentje / 5€ ostali 

 www.makfest.si / poiščite nas tudi na facebooku

Vstopnice bodo naprodaj eno uro pred vsakim dogodkom na lokacijah pri-
reditev. Rezervacije sprejemamo na e-mail naslov makfest.fest@gmail.com 
(zadeva: rezervacija vstopnic)

Izkupiček bo namenjen za izkustvene počitnice mladostnikov iz rejniških družin
v izvedbi Centra za pomoč mladim.

Za podporo se zahvaljujemo naslednjim ustanovam in podjetjem:

kavarna metropol


