
Umetnost, ki gradi skupnost
KAŠELJ (naselje ŠPANSKI BORCI & skupnostni center BORC)  

10.–15. 10. 2022

 PREDSTAVLJAMO IN VABIMO NA PROJEKT MEDSOSEDSKEGA POVEZOVANJA IN SODELOVANJA

&

Otvoritvena povorka 
Ponedeljek, 10. 10. od 16:30 do 18:00 

Klepetalnica &  
šahovski turnir 
Torek, 11. 10. od 16:30 do 18:00

Izdelovanje pohištva iz palet 

Četrtek, 13. 10. od 16:00 do 18:00 

Kostanjev piknik  
Sobota, 15. 10. od 11:00 do 17:00 

Borčevska izmenjevalnica
Sreda, 12. 10. od 16:30 do 18:00 

Ulična predstava  
ZADNJI ULOV

Petek, 14. 10. ob 17:00 



 Za finančno podporo se zahvaljujemo

 
GLEDALIŠČE, 
KI VAS NA DOMU 
OBIŠČE! 
Začeli bomo z OTVORITVE-
NO POVORKO (10. 10.) ozi-
roma s sprehodom po so-
seski – da boste vi spoznali 
nas, mi pa vas! Vrhunec 
umetniškega programa bo 
interaktivna ekološka ulična 
predstava, katere prizorišče 
bo osrednje igrišče. Vablje-
ni, da se vkrcate na krov, ter 
skupaj z nami odplujete na 
ZADNJI ULOV (14. 10.). 

SODELOVANJE 
JE NAJBOLJŠI 
NAČIN ZA  
POVEZOVANJE!
Če potrebujete posvet, na-
svet ali samo klepet, se nam 
pridružite v KLEPETALNICI 
(11. 10.). A če sta vam ljubša 
tišina in mir, bo prava stvar 
za vas ŠAHOVSKI TURNIR (11. 
10.). Še prej pobrskajte po 
shrambi, kleti, garaži ali celo 
spalnici, in morda najdete 
kaj, kar lahko ‚‘vnovčite‘‘ v 
BORČEVSKI IZMENJEVALNICI 
(12. 10.). Prav vsi pa dob-
rodošli tudi na PRAKTIČNI 
DELAVNICI (13. 10.), na 
kateri bomo zavihali rokave 
in s skupnimi močmi iz 
industrijskih palet izdelali 
klopi.

ŽIVLJENJE JE 
LAHKO PIKNIK!
Ko ni treba v službo, je čas 
za dobro družbo in –  
sosedski dan ter KOSTANJEV 
PIKNIK (15. 10.). V naselje 
bomo pripeljali prav poseb-
ne igre in igrala ter šlogarco, 
ki vam bo prihodnost z 
dlani napovedovala. Pri-
deta tudi Ljuba & Drago in 
z njima glasbeni freestyle. 
Pa še marsikatera druga (z)
anima(n)cija se bo zgodila; 
med drugim se bo pred 
BORC-em slavnostna otvori-
tev novih klopi odvila. Obe-
ta se torej dobra zabava, po 
kateri ne bo nikogar bolela 
glava!

Člani Društva Gledališče Ane Monro in naši redni sodelavci projekt ART YARD izvajamo v sodelovanju s člani in prostovoljci Javnega zavoda 
Mladi zmaji in njihovega Skupnostnega centra BORC. Vsi skupaj se za podporo zahvaljujemo Mestni občini Ljubljana in Zavodu za razvoj mobil-
nosti mladih MOVIT.


