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10. dan eko vasi 18.6. na Vranskem

Marko, petek 10 junij 2016 - 15:42:42

Pridru~ite se nam v soboto 18.6.2016 v Podgradu pri Vranskem na ~e 10. dnevu eko vasi:

V Sloveniji razvoj ekovasi tee poasi, toda rezultati naaega dru~enja in skupnega dela se vendarle mno~ijo. Letoanji
dogodek bo tako povezoval ekovaake pobude s komplementarnimi gibanji v Sloveniji, ki so v zadnjih letih dobila zamah, zlasti
permakulturo, tranzicijskimi mesti, ekoloakimi kmetijami, urbanimi skupnostnimi projekti ipd.

ODPRT PROSTOR dogajanja
Program 10. dneva ekovasi bomo doloili na samem dogodku z metodo Odprti prostor (Open Space). Prosimo, da prinesete s seboj
vse potrebno, da tudi sami ponudite kakano vsebino. Med ponujenimi temami bo predstavitev zasnove zemljevida dobrih praks v
Sloveniji in pobude za ECOLISE Slovenija.

GLASBA IN PLES
Praznovanje je del vsakega iskrenega sreanja. Veer bo prinesel tudi nekaj glasbe in plesa v obliki spontanih nastopov, zato
prosimo vse glasbenike, da prinesejo svoja glasbila.

ZA KOSILO POSKRBIMO VSI
Iz jedi, ki jih boste vi prinesli s seboj bomo za skupno mizo sestavili mozaik naae pisane kuhinjske ustvarjalnosti ( tako kot vsako
leto). Pripravite svojo priljubljeno vegetarijansko jed in jo prinesite. Dobrodoalo bo tudi sve~e sadje, solate ipd. Prosimo, da res
vsakdo nekaj prinese, ker je lani nekaj ljudi ostalo lanih!

PRIJAVE
`tevilo udele~encev je omejeno na 250 ljudi, zato je nujna prijava s

SPLETNO PRIJAVNICO! Vstopnine na dogodek ni, zato pa

zadovoljne udele~ence prosimo, da prispevajo kak evro, s katerimi bodo pomagali kriti vse stroake dogodka ter podprli nastajajoi
projekt in organizatorje dogodka.

PREVOZ
Prosimo, da pridete s im manj avtomobili (po mo~nosti se razdelite po avtih in da na dogodku spoatujete table za parkiranje, ki jih
bomo postavili, in napotke redarjev, ki vam bodo pomagali parkirati vozilo na ustrezno mesto. Vsi prijavljeni boste dobili opis poti in
ostala navodila za skupni prevoz.

POMO pri pripravi in pospravljanju
e le utegnete, bomo veseli vaae pomoi pri pripravi in pospravljanju, saj dogodek v celoti temelji na prostovoljnem delu!
lahko pride dan prej in ostane dan potem, naj to oznai v prijavnici. Hvala!

Kdor

Popolnoma vse, kar se bo zgodilo in esar se bomo

nauili, je nemogoe popisati ali celo predvideti. Kot vedno pri takem dogodku je najve odvisno od udele~encev. Zato ne
pozabite s seboj prinesti obilo vedrine, raziskovalnega duha, izvirnosti, estetskega uta, sproaenosti in poguma.
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Sonen pozdrav od sonne ekovaake ekipe!

Vir: ekovas.si

