POVABILO K SODELOVANJU
KORENINE SRCA, Art kamp 2018
11 let Art kampa!

Pozdravljeni!
Veseli nas, da bomo skupaj ustvarjali vzdušje v zelenem okolju Mestnega parka Maribor.
Korenine srca je sklop, ki skozi vsebino delavnic, predstavitev in programa v Art kampu pokriva
področje humanitarnih in prostovoljskih dejavnosti.
K sodelovanju zato vabimo zainteresirane ustanove, društva in zavode, ter posameznike, katerih
želja je deliti znanja in veščine s soljudmi in tako predstaviti svoje delovanje.
V zameno za program, ki ga kot organizacija ali posameznik izvajate v sklopu Korenine srca, vam
nudimo brezplačno uporabo stojnice (1 x 2 m), kjer se lahko predstavite s svojimi izdelki in programi,
stojnice bodo postavljene ob veliki jasi v Mestnem parku Maribor, in objavo vašega imena v vseh
najavah (tiskanih in spletnih) programa festivala. Ker si Art kamp prizadeva postati prireditev brez
odpadkov in ker program izvajamo v prelepem okolju mestnega parka, z ekipo pa poskrbimo za
poenoteno celostno podobo, niso zaželeni večji transparenti ali pingvini in promocijski materiali, ki še
posebej onesnažujejo okolje (npr. baloni).
Program je zamišljen kot izvajanje delavnic ali kot predstavitev vaše dejavnosti, tehnik, postopkov
in rokovanja z različnimi orodji, v katere se lahko aktivno vključujejo obiskovalci Art kampa.
Vse dejavnosti v sklopu Korenine srca bodo potekale strnjeno, vsak dan v času Festivala Lent med 22.
6. In 30. 6. 2018, med 10. in 13. ter 16. in 20. uro. Pozivamo vas, da nam sporočite, koliko in katere
dni bi si želeli s svojim programom sodelovati.
Opremo (stojnice, mize, klopi) in osnovna orodja priskrbimo mi, prav tako pa vam lahko priskočimo
na pomoč z osnovnimi materiali za izvedbo delavnic. Ker jih pridobivamo donatorsko, je potrebno
sezname oddati pravočasno. Za specifične sestavine oz. materiale in orodja ste zadolženi sami. Na
prizorišču je v bližini omogočen dostop do tekoče vode, električnih priklopov ne omogočamo.
Za dodatne informacije in vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 040 565 959 (Vesna)
ali po elektronski pošti: veca.gomboc@gmail.com.
Veselimo se sodelovanja z vami in cvetočega duha Art kampa 2018! Hvala za vaš trud.
Vesna Gomboc, koordinatorka sklopa Korenine srca
Art kamp 2018, Festival Lent

