
  

   

   POVABILO 

 

17. Mednarodni festival »Igraj se z mano« 2023  
 

Glavna organizatorja: Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije 

 

Kaj se bo dogajalo? 
 
 

Tudi letos vam obljubljamo pestro in zabavno programsko vsebino, ki jo vsako leto nadgradimo in 

poglobimo. Festivalsko dogajanje se bo letos odvijalo tako v živo, kot virtualno.  

 

Festivalsko dogajanje bo tako kot vsako leto postavljeno v mestno središče.  

Oder v Ljubljani bo združeval glasbene, plesne, pevske in gledališke nastope, obkrožen pa bo s 

številnimi inovativnimi delavnicami in animacijskimi kotički. 

Festival bomo že 17. leto zapored soustvarjali skupaj s številnimi šolami, vrtci, ustanovami in 

nevladnimi organizacijami, ki vključujejo otroke in mladostnike ter tudi z ostalimi, mladimi po srcu. 

 

 

Kje in kdaj se bo dogajalo?  

 

Festival v živo se bo odvijal v Ljubljani na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda  

od ponedeljka 29. 5. do četrtka, 1. 6. 2023 od 9.00 do 13.00 ure.  

 

Na naših spletnih socialnih omrežjih pa bo potekal tudi virtualni festival, na katerem lahko 

sodelujete z videoposnetki svojih nastopov ali predstav!  

 

 

Vabimo vas, da se nam na letošnjem festivalu pridružite tudi vi! Predstavite se lahko z lastnimi 

zanimivimi nastopi, predstavami, delavnicami, animacijskim programom ali drugimi veščinami. 

Veselimo se vašega obiska, saj s svežimi novimi idejami močno prispevate k razvoju festivala. 

 

Na festivalu se imamo vedno lepo in tudi letos obljubljamo, da ne bo nič drugače. Z vašo aktivno 

udeležbo bomo lahko pripravili nepozabno druženje za vse mlade in mlade po srcu, za kar se vam 

že vnaprej zahvaljujemo. 

 

 

 

 



  

   

Kje se prijavimo?  

 

Vsi nastopajoči (v živo in virtualno), delavničarji ter prostovoljci izpolnite  

spletno prijavnico. Prijave zbiramo najkasneje do ponedeljka, 8. 5. 2023.  

 

Prijavnice najdete tudi na: www.igrajsezmano.eu, www.centerjanezalevca.si, 

www.drustvozakulturoinkluzije.eu in www.facebook.com/igrajsezmano. 

 
 

 

 
Dodatne informacije 

Delavnice  

T: 040 567 406 (Ajda Kolman); E: info@igrajsezmano.si  

 

Prostovoljci     

T: 051 376 336 (Natalia Lončar); E: prostovoljstvo@igrajsezmano.si  

 

Janezov in Aničin oder   

T: 051 762 999 (Andreja Srpčič)   |   070 343 931 (Ajla Cerić); E: info@igrajsezmano.si 

 

 

Spletna stran   www.igrajsezmano.eu 

Facebook   Igraj se z mano (https://www.facebook.com/igrajsezmano) 

Instagram   Igraj se z mano (https://www.instagram.com/igraj_se_z_mano/) 

TikTok    Igraj se z mano (https://www.tiktok.com/@igraj_se_z_mano) 

YouTube Igraj se z mano (https://www.youtube.com/igrajsezmano) 

  
 
 
 
 
 
          Boštjan Kotnik, dipl. ped.      Dr. Matej Rovšek 
 
Vodja Oddelka za projektne dejavnosti                                                           Ravnatelj     
  v Centru Janeza Levca Ljubljana in                                               Centra Janeza Levca Ljubljana 
predsednik Društva za kulturo inkluzije                                                    
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