
             

 

Brezplačen glasbeno/mladinski tabor: »REACtoROCK« v Posavju! 
(Mladinski center in hostel Krško, 06. – 08. 09. 2013) 

 
Zvok kitare, melodija glasu, takt, katerega vzdržujejo razni inštrumenti in vznemirljiva energija, ki nam 
skozi ušesne mešičke napolni srce. Dobro glasbo se daleč sliši, ob energičnih ritmih je težko stati na 
enem mestu, pogled na oder pa nas prevzame, ko na njem stoji uigrana ekipa z izdelanim nastopom! 
 
Te povzdignejo rap, trash metal, indy, grindcore, funk, acid jazz, glam rock ali katera druga zvrst? 
Reagiraj takoj ter poskrbi za eksplozijo tvojega glasbenega reaktorja v Krškem! 
 
Pridruži se nam na pilotnem glasbeno/mladinskem taboru »REACtoROCK« (06. – 08. september) v 
Mladinskem centru in hostlu Krško, katerega pripravljata Mreža MaMa ter Mladinski center Krško, v 
okviru projekta »MCH Turizem«*! 
 
Si v bendu, soliraš? Igraš inštrument ali te odlikuje dober glas? Spoznaj mlade, ki so na isti valovni 
dolžini kot ti, nauči se novih tehnik igranja, petja. Glasbene vaje si zastavi bolj produktivno, spoznaj še 
kaj novega o vsej »mašineriji«, ki sestavlja ozvočenje ter izpopolni svoj nastop na odru. Nauči se 
promocijskih prijemov, posluži se vrlin »band coachinga« ter svoje stvaritve ponesi dlje! 
 
Mladinski tabor bo vodil Peter Cizelj, izkušen glasbeni pedagog, ki svoje znanje deli tudi izven Slovenije! 
Svojo pot je pričel pri znanih Demolition group in kot redni član skupine je z njimi nastopal 5 let. Nato se 
je odselil na Nizozemsko, kjer se je 4 leta izobraževal v Rotterdamskem konzervatoriju glasbe. 
Intenzivno se je učil se je od izrednih bobnarjev (Hans Eijkenaar, Juan van Emmerloot), katerih tehnike 
(bobni, stage, studio, band/coaching, produkcija) zdaj predaja naprej. V Sloveniji odpira glasbeno šolo, 
dela s skupino Justin’s Case ter še kar nadaljuje sodelovanje s svojo nizozemsko skupino Coastguards. 
 
Naj se te sliši! Predvsem pa zaključi poletje, tako kot se spodobi! 
 
Udeležba na pilotnem mladinskem taboru »REACtoROCK« je BREZPLAČNA! Za nastanitev, prehrano in 
pestre aktivnosti je poskrbljeno, zagotoviti si moraš le prevoz do Mladinskega centra Krško. 
Pričnemo v petek popoldan, zaključimo v nedeljo popoldan. 
 
Do 24. 8. 2013 posreduj prijavnico, ki jo najdeš tukaj in v njej opredeli, zakaj si želiš prisostvovati na 
taboru! Edini pogoj je, da šteješ več kot 18 let, po pregledu prijavnic, poslanih na 
mch.marketing@mreza-mama.si, pa bomo izbrali 13 oseb. 
 
Za več informacij pokličite: 
- do 2.8.2013 telefonsko številko 040 293 613 (Denis Osmanović) 
- po 5.8.2013 telefonsko številko 040 814 745 (Mirjana Klinec) 
 
Rock'n'roll baby! 
 
*V okviru razvoja dejavnosti socialnega podjetništva, je Mreža MaMa konec avgusta 2012 pričela z izvajanjem 
projekta »MCH Turizem«. Osnovni namen projekta je razvoj mladinskega turizma v lokalnih okoljih, v katerih 
delujejo mladinski centri s hostli (MCH), s pilotnim taborom pa želimo preizkusiti, katere aktivnosti v Posavju so 
primerne za mlade in preveriti, katere aktivnosti v regiji se lahko poveže v zabavne mladinske turistične produkte. 
 
Projekt delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. Razvojne prioritete Enake možnosti in 
spodbujanje socialne vključenosti, 4.1. prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne 
vključenosti. 
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