16. 11. 2012

19.00-21.00

LOKACIJA: Valvasorjeva 42, Maribor
Kako predstaviti rezultate in učinke programa Urbanih
brazd, interdisciplinarne skupine raziskovalcev, ki je v
dveh letih v okviru EPK v Mariboru in širši regiji vzpostavila
sedem razvojnih projektov? Otvoritev Centra alternativne in
avtonomne produkcije – inkubatorja odgovornih ekonomij,
novih socialnih podjetij, inovativnih socialnih in ekoloških
praks ter kreativne rabe skupnostnih prostorov je vrhunec
njihovega dela. Otvoritev se bo prek performansa sprehodila
skozi svet semen, sezonske hrane in vrtov, skozi digitalno
lupo bo pokukala k migrantom, poreciklirala kakšno kolo,
prelistala slovensko-romski slovar in nas tako popeljala skozi
vse ustvarjalne, raziskovalne in razpravljalne kotičke novega
centra, ki ponuja pribežališče alternativni samoorganizaciji
skupin in skupnosti, infrastrukturo, storitve in strokovno oporo
ter prostor srečevanja za vse, ki želijo sodelovati in ustvarjati.
Otvoritvenemu performansu bosta sledila pogostitev in ogled
centra, za najbolj vztrajne pa tudi afterparty.

19. 11. 2012

Zadruga Dobrina

LOKACIJA: Valvasorjeva 42, Maribor

Dan odprtih vrat projekta

TRAJNOSTNA LOKALNA PRESKRBA
10.00-11.30
Otročarije na vasi

delavnice za otroke

Da bi tudi otrokom, ki živijo v mestu, približali podeželje in življenje na kmetiji, smo
za drugošolce iz OŠ Slave Klavore pripravili delavnico Otročarije na vasi. Zadruga
Dobrina, ki obratom javne prehrane izobraževalnih institucij na Teznu dobro leto dni
dostavlja sezonsko, lokalno pridelano hrano, bo zdaj otroke preizkusila še v molži
krave, izdelovanju štampiljk iz krompirja, pobarvankah in drugih skupnostnih igrah,
ki so se jih nekoč igrali na podeželju. Delavnica se bo zaključila s kmečko malico po
receptih dedkov in babic iz Slovenskih goric.

12.00-13.30
Pomen trajnostne lokalne preskrbe in dostopa
malih pridelovalcev do prehranskega trga

okrogla miza

Na okrogli mizi bomo predstavili sistemske ovire za razvoj trajnostne lokalne
preskrbe in pomen prehranske suverenosti regije ali države, in sicer na primeru
vzpostavitve Zadruge Dobrina, socialnega podjetja, ki preskrbuje obrate javne
prehrane v Mariboru. Predstavila se bodo tudi ekološka združenja, zadruge in
institucije iz različnih delov Slovenije, katerih predstavniki bodo spregovorili o
preprekah, ki malim pridelovalcem onemogočajo vstop na živilski trg, s tem pa
posledično vplivajo na vse slabšo in negotovo preskrbo s sezonsko, ekološko,
živo hrano. Osrednja tema diskusije bodo agronomski, zdravstveni, ekološki in
ekonomski vidiki preskrbe, izpostavili pa bomo tudi nekatere dragocene prakse,
ki se razvijajo v Sloveniji in s katerimi nam je doslej uspelo premagati marsikatero
od predstavljenih ovir.

OTVORITEV TRGOVINE
13.30-15.00
Slavnostna otvoritev trgovine s kmečko pojedino
Trgovino Zadruge Dobrina bosta otvorili dr. Martina Bavec (generalna direktorica
Direktorata za kmetijstvo) in Suzana Črnčec (predsednica Zadruge Dobrina). Gostom
in obiskovalcem bo predstavljen način distribucije hrane in vse dejavnosti Zadruge
Dobrina. Otvoritev trgovine pa bo zaokrožena s kmečko pojedino.

15.00-18.00
Slovenske gorice se predstavijo

predstavitev

Predstavitev bo odsev kulinarike ter rokodelskih in tradicionalnih obrti, ki jih
ustvarjajo prebivalci Slovenskih goric. Zadruga Dobrina bo predstavila svoje
člane, njihove pridelke in izdelke, še posebej pa nagrajence Dobrot slovenskih
kmetij, ki jih vsako leto na Ptuju izbere Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
Rokodelci bodo pletli košare, vrvi, izdelovali se bodo tradicionalni zeliščni šopki,
društvo Varuhi semen pa bo predstavilo projekt Semenske knjižnice, ki stremi
k varovanju biotske pestrosti starih, lokalno prilagojenih sort kulturnih rastlin
in vzpodbujanju ponovne pridelave teh sort med ljudmi. Nastopila bo folklorna
skupina Jurovčan in ansambel Klapovuhi. Vabljeni na ples, okušanje mladega vina
in kmečkih dobrot.

20. 11. 2012

Mariborska kolesarska mreža

LOKACIJA: Valvasorjeva 42, Maribor
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TELEPORT
9.00-11.00
Hierarhija moči v prometu

mednarodna delavnica

Predstavniki sektorja za urejanje prometa v mestu Gradec in vodilne raziskovalne
institucije za mobilnost FGM Amor ter kolesarske iniciative Argus Steiermark bodo
predstavili projekt City Network Graz-Maribor. S tem projektom so v veliki meri
prispevali k ureditvi hierarhičnega razmerja med avtomobili, kolesarji in pešci v
Gradcu ter tako uspešno vzpostavili varno in prijetno urbano okolje za kakovostno
bivanje. MKM pa bo predstavila rezultate projekta Teleport, ki je potekal v okviru
Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012 in je v preteklih dveh letih vzpostavil
dobre prakse z neposrednim in posrednim učinkovanjem na prometni sistem v
Mariboru. Akterji iz Gradca in MKM bodo s pristojnimi iz MOM in drugih občin
ter s strokovnjaki s prometno načrtovalskega področja poskušali poiskati tiste
obstoječe dobre prakse, ki bi jih bilo mogoče prenesti v obstoječi prometni sistem
v Mariboru, in tako izpostavili smernice za vzpostavitev kvalitativnih izboljšav v
javnem prostoru in prometu v Mariboru.

novinarska konferenca
11.30-13.30
Kolesarsko recikliranje mariborskega prometa
Mariborska kolesarska mreža bo novinarjem predstavila rezultate projekta
Teleport, ki so ga izvedli v okviru Urbanih brazd, EPK – Maribor 2012, s
skupnostnimi kolesarskimi programi, ki so jih v tem času razvili, in z ogledom
na novo vzpostavljene delavnice za proizvodnjo in predelavo koles Bike Lab–
produkcijsko-izobraževalno-eksperimentalne delavnice za kolesa. Predstavljeni
bodo tudi rezultati strokovne delavnice Hierarhija moči v prometu, ki bo potekala
v dopoldanskem času pred novinarsko konferenco, na koncu pa se bodo vsi
skupaj z recikliranimi kolesi podali še na krajši kolesarski sprehod, na katerem
si bodo ogledali konkretne primere dobrih in slabih praks v obstoječi ureditvi
kolesarskega prometa in javnega prostora v Mariboru.

predstavitev, eksperiment, multimedija
16.00-19.00
Bike Lab: transformacija – produkcija – eksperiment
V okviru Bike Laba se boste lahko sprehodili med različnimi produkcijskoeksperimentalnimi moduli, katerih osnova je delo z recikliranimi kolesi. Predstavljen
bo proizvodni proces reciklaže koles, razsežnostni test ozvočenega kolesa,
funkcionalne lastnosti e-koles in njihovih elektromagnetnih gradnikov. V tem času
bo nastajala radijska oddaja z neposrednim prenosom na Radiu Marš, z javljanji
udeležencev in predvajanjem zvočnega eksperimenta »in-vivo«.

21. 11. 2012

KUD Anarhiv in Društvo Rizom

LOKACIJA: Valvasorjeva 42, Maribor
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DIGITALNO NOMADSTVO
10.00-13.00
Barve Afrike: sadza batik

delavnica

Delavnica afriškega slikanja s tehniko sadza batik, kjer se za poslikavo
tekstila uporablja zdrob, ni samo umetnost, temveč tudi orodje medkulturne
komunikacije. Spodbuja dialog med tistimi, ki ustvarjajo, ter na svojevrsten
način prepleta kulturo, družbo in naravo. V okviru projekta Digitalno nomadstvo
je bilo v preteklem letu izvedenih šest sadza batik delavnic z mariborskimi
dijaki in osnovnošolci. Na dnevu odprtih vrat bodo ustvarjali otroci mariborske
waldorfske šole, dela pa bodo razstavljena v dvorani CAAP.

15.00-17.00
Kdo se boji utemeljenega dvoma?
Mladi, kritična misel in izobraževanje

javna tribuna

Na javni tribuni bo projektna skupina Digitalno nomadstvo predstavila ugotovitve
kritičnih delavnic o strukturnih in sistemskih vidikih migracij, ki jih je v času
trajanja projekta izvajala na mariborskih srednjih šolah. Strokovnjaki bodo na novo
premislili učne načrte, vsebine in metode podajanja znanj na srednjih šolah, saj
so rezultati delavnic, ki jih je skupina izvedla v letu 2012, pokazali etnocentrične,
ksenofobne in netolerantne vzorce obnašanja in diskurze. Kljub vnosu izbirnih
vsebin na šole, v učnem procesu še vedno ni (dovolj) prostora za kritično mišljenje.

predstavitev in podelitev prenosnikov
18.00-19.00
Još jednu s nogu/Še enega za na pot
Dan odprtih vrat bomo zaključili s slavnostno podelitvijo prenosnikov udeležencem
drugega cikla delavnic digitalnega opismenjevanja delavcev migrantov, beguncev
in prosilcev za azil z naslovom Za-nič kišta ter z ogledom izbora kratkih video
prispevkov, ki so nastali v okviru projekta. Raziskovalna skupina bo predstavila
tudi publikacije in vse druge rezultate, ki so jih dosegli v zadnjih dveh letih.

čitalnica projektnih publikacij
10.00-18.00
Digitalno – materialno – bralno:
odprtje čitalnice publikacij projekta Digitalno nomadstvo
V čitalnici boste lahko prebirali ali prelistali vse publikacije nastale v okviru
projekta Digitalno nomadstvo: Orientacijski kompas za migrante v Mariboru,
Tehnični priročnik Za-nič kišta, Za-nič kišta poročilo: prenos dobre prakse,
Monitoring evropskega pilotnega projekta EUREMA ter drugo literaturo s
področja migracij in digitalnega sveta.

10.00-18.00
Za-nič-kišta: veni, vidi, video

video instalacija

Skozi ves dan (in ves teden odprtih vrat) si bodo lahko obiskovalci ogledali
video instalacijo v pisarni projekta Digitalno nomadstvo. Krajše video spote, ki
so nastali v okviru delavnic Za-nič kišta, so na odprtokodnih sistemih ustvarili
delavci migranti, begunci in prosilci za azil. V procesu digitalnega opismenjevanja
so sestavili scenarij, posneli kadre in zmontirali vsebine, ki neposredno
spregovorijo o življenju migrantov, beguncev in delavcev v Sloveniji.

22. 11. 2012

Društvo Varuhi semen
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SEMENSKA KNJIŽNICA
10.00-10.30
Semenska knjižnica se predstavi

voden ogled

Semenska knjižnica je veliko več kot le besedna zveza. Združuje semena, ljudi,
tradicijo in prihodnost. Je tudi prostor z laboratorijem in prav posebnim arhivom
starih avtohtonih sort kulturnih rastlin. Skozi voden ogled bo projektna skupina
podrobno predstavila delovanje knjižnice.

10.30-12.00
Semena prihodnosti

javna diskusija

Vse dosedanje globalne in EU politike so priznale, da z dosedanjimi programi in
smernicami za ohranjanje biotske pestrosti nismo naredili dovolj, da bi obrnili
trend degradacije genskih virov in življenja. Kako razvijati trajnostne, celostne
pristope in rešitve, da ohranimo naravno in kulturno dediščino? Javna diskusija
bo razgrnila primere obstoječih praks hranjenja, varovanja in obnavljanja
genskega materiala kulturnih rastlin v Sloveniji, za kar skrbijo civilno-družbene
iniciative in institucije ter posamezniki. Namen diskusije je, da strokovnjaki
s področja varovanja semen in semenarjenja izmenjajo izkušnje, znanja in
poglede na varovanje genskih virov kulturnih rastlin ter s tem povezanega
tradicionalnega znanja, prehranske varnosti in kulturne dediščine. Po zaključku
diskusije sledi pogostitev.

16.30-16.45
Semena – hrana ptic

delavnica za otroke

Delavnica je namenjena otrokom, ki želijo spoznati raznovrstno rabo in pomen
semen. Ornitolog Ivan Esenko bo predstavil kalina, ptico, ki je postala zaščitni
znak izobraževalnih delavnic, ki jih izvaja društvo Varuhi semen v okviru
osnovnošolskih naravoslovnih programov. Otroci bodo semena uporabili v
likovni delavnici izdelovanja ptičjih pogač, ki jih bodo po delavnici odnesli domov
in z njimi poskrbeli za zimsko hranjenje ptic.

16.00-17.00
Semenska knjižnica se predstavi

voden ogled

Semenska knjižnica je veliko več kot le besedna zveza. Združuje semena, ljudi,
tradicijo in prihodnost. Je pa tudi prostor z laboratorijem in prav posebnim
arhivom starih avtohtonih sort kulturnih rastlin. Skozi voden ogled bo projektna
skupina podrobno predstavila delovanje knjižnice.

zaključek natečaja in podelitev nagrad
17.00-17.50
Nagrade Kalinčkovega natečaja
Varuhi semen so v začetku septembra povabili 15 osnovnih šol iz Podravske
in Pomurske regije k sodelovanju v Kalinčkovem natečaju. Otroci so pod
vodstvom razrednikov ustvarili likovna dela, v katerih se prepletata umetnost
in pestrost rastlinskih semen. Likovna dela, nastala v okviru Kalinčkovega
natečaja, bodo ob podelitvi nagrad razstavljena v prostorih CAAP. Podelitvi
nagrad sledi še pogostitev.

23. 11. 2012

Združenje Frekvenca
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ETNOMOBIL
11.00-12.30
Romska beseda v slovenskem prostoru

okrogla miza

Okrogla miza bo razgrnila tematiko razširjenosti bralnih gradiv v romskem jeziku,
njihovo žanrsko in vsebinsko razsežnost, strokovnost, pa tudi dostopnost ciljni
populaciji, ki so jim ta gradiva namenjena. Gostje omizja bodo spregovorili tudi
o pomembnosti učnih gradiv v romskem jeziku in njihovi uporabni vrednosti.
Okrogla miza je namenjena iskanju odgovorov na vprašanje, kako lahko društva, ki
se posvečajo romskim tematikam, zagotovijo najboljše možno sodelovanje vseh
deležnikov, ki so pomembni za nadaljnji razvoj knjižnih izdaj o romskem jeziku,
učnih gradiv in druge literature. V zaključnem delu diskusije bodo predstavljena
ključna sporočila okrogle mize in predlogi, kako nadaljevati razpravo o izzivih
slovenske družbe na področju romske kulturne politike.

voden ogled po razstavi
13.00-14.00
Razstava romske literature iz partnerskih mest EPK
Na razstavi bodo predstavljena knjižna dela iz Velenja, Novega mesta, Murske
Sobote in Maribora, ki obravnavajo različne vidike življenja Romov v Sloveniji in
so nastala v preteklih desetih letih. Ob interaktivnih predstavitvah ustvarjalcev
romske literature bodo obiskovalci lahko spoznali možnosti za nastanek tovrstne
literature in potrebe romskih skupnosti, da jo ustvarjajo in predstavljajo širši
javnosti.

17.00-18.30
Roman romske avtorice

predstavitev romana in koncert

Jasmina Ahmetaj (avtorica romske zgodbe) in Marta Gregorčič (urednica
prvih zapiskov in iniciatorka projekta) ter drugi strokovnjaki z izkušnjami iz
urednikovanja in objavljanja tematik, zapisov in sledi z družbenih obrobij nam
bodo zaupali, kako je nastalo prvo obsežnejše literarno delo romske avtorice
v slovenskem prostoru. Javno predstavitev bo zaključil glasbeni nastop Minke
Đonlić, Šukrane Hašimi in Zlatka Durakovića, ki bodo zaigrali romske ljudske
pesmi Loli phabaj, Ćhaje šukarije in Ušti, ušti.

