
Mednarodni prostovoljski delovni tabor Ane Plemenite

Za vse ljubitelje  umetnosti,  kulture in  ognjenih spektaklov v mesecu novembru prihaja 
ognjena kulturno-prostovoljska poslastica v podobi Ane Plamenite!

Če  si  želiš  pridobiti  nova  ognjena  znanja  in  prispevati  k  žarečemu  ambientu  v  naši 
prestolnici,  se  pridruži  medkulturnemu  prostovoljskemu  živžavu,  ki  bo  v  obliki 
mednarodnega  prostovoljskega  delovnega  tabora  zaživel  med  8.  in  15.  novembrom  v 
Ljubljani! Letos k sodelovanju vabijo tudi 5 slovenskih prostovoljcev. 

Organizatorji Ane Destenice, spektakelskega in spektakularnega pouličnega festivala,  so lani 
pripravili nov dogodek, festival Ane Plemenite, ki Ljubljano v hladnih jesenskih dneh poživi z  
razbeljeno atmosfero in plameni vseh velikosti in dimenzij! Z uporabo preprostih elementov 
kot so sveče, bakle, krogle in podobni rekviziti sodelujoči ustvarijo čarobno vzdušje v gozdu 
in ob poteh ki vodijo na Ljubljanski grad.

Prostovoljke  in  prostovoljci  kreativnega  tabora  tudi  letos  del  ustvarjalne  ekipe,  ki  bo 
Ljubljano odela v plamene. V uvodnih dneh se bodo dodobra spoznali z ognjenimi elementi 
in njihovo varno uporabo, sledilo pa bo izdelovanje in postavitev žarečih inštalacij na izbranih 
lokacijah.

Prostovoljci  in prostovoljke bodo nastanjeni  v hostlu, za hrano bo prav tako poskrbljeno! 
Uradni jezik mednarodnega tabora je angleščina.

Za sodelovanje niso potrebna posebna znanja, zato pa morajo biti udeleženke in udeleženci 
pripravljeni na ravnanje z ognjem na lastno odgovornost (seveda pod vodstvom izkušenih 
strokovnjakov).  Organizatorji  spodbujajo k  prijavi  kreativne prostovoljce,  posebej  tiste,  ki 
imajo razvito sposobnost vizualizacije in pretanjen čut za prostor. Dodatna umetniška znanja 
in izkušnje so dobrodošla.

Več o festivalu Ane Plemenite najdete na: 

*http://www.anamonro.org/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=137

*http://www.vest.si/2009/11/15/na-sprehodu-z-ano-plamenito/

*http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/foto-ljubljanski-grad-v-ognjenem-soju/216913

PRIJAVE: pri prijavi veljajo za vse prostovoljce enaki pogoji, kot pri ostalih mednarodnih prostovoljnih  
delovnih taborih. Več na:  http://www.zavod-voluntariat.si/10_korakov.html.

INFORMACIJE IN PRIJAVE NA: placement@zavod-voluntariat.si.

* Kaj je mednarodni prostovoljski delovni tabor? Prostovoljstvo, delo, multikulturnost, medsebojno učenje, 
solidarnost, druženje, sprejemanje, vzgoja za mir in povezovanje z lokalno skupnostjo, so besede, ki najbolje  
zarišejo okvirje mednarodnega prostovoljnega delovnega tabora.  Tabori so odprti za ljudi vseh kultur, religij,  
prepričanj in starosti.  Ti se, v skupinici od pet do dvajset prostovoljcev, za krajši čas enega do treh tednov,  
združijo na delovnem projektu organiziranem iz strani lokalne skupnosti. Tako v zameno za hrano in prenočišče,  
do šest ur na dan, opravljajo delo. Več na: http://www.zavod-voluntariat.si/
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