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Koszty

Koszt udziału w spotkaniu młodzieżowym wynosi 

10 Euro, pozostałe koszta ponosi socioMovens.

Rejestracja

Prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do 30 czerwca, 

zgłaszać można się bezpośrednio u Jakoba Ohma, Marcina 

Adamca, Grzegorza Koniecznego lub Grzegorz Zbiorczyka.

Współpracują z nami

socioMovens w Polsce oraz 

Cross Cultural Youth Meeting 

Kraków, 8.-10.9.2017

giving europe a soul
sociomovens

Caritas Polska
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Pomysł wspól-
nego wykonania 

muzycznego

Najważniejsze będzie wzajemne poznanie się uczest-
ników i uczestniczek. Chcielibyśmy też, aby to spo-
tkanie pogłębiło nasze dotychczasowe przeżywania 
znanego wam motta miesiąca. 

Punktem kulminacyjnym naszego spotkania będzie 
performance, który zoorganizujemy wspólnie z Gen-
Rosso, grupą muzyków z Florencji. Ten performence – 
coś pośredniego między musikalem a teatrem wypra-
cujemy podczas warsztatów z muzykami i aktorami.

Wpólnie z artystami z GenRosso będziecie mogli wziąść 
udział w różnych warsztatach. Na tapetę weżmiemy 
zarówno taniec i śpiew, jak i granie na instrumentach 
muzycznych (dla muzycznie uzdolnionych osób). 
Efektem tych warszatatów będzie program muzyczny 
– performence, który przedstawimy na scenie przed 
publicznością. 

Tutaj nie tylko będziecie mogli odkryć swoje nieraz 
ukryte talenty ale doświadczycie też powstania nowej, 
silnej więzi, czego doświadczyła młodzież na całym 
świecie biorąca udziałw musikalu Streetlight. 

Tak dzieli się jedna z uczestniczek musicalu „Streetlight”:
„Było w tym mnóstwo radości i frajdy. Mogłam odkryć
zupełnie na nowo siebie samą, a także więzi w naszej
grupie. To są wspomnienia, których nikt nie może
mi odebrać.”

„Spotkanie młodzieży w Polsce” może stać się doświad-
czeniem przekraczającym granice, dzięki któremu mło-
dzież Polsce będzie wspólnie budować przyszłość.

pamiętacie jeszcze swoje projekty młodzieżowe, w których bra-

liście udział jako uczniowie?  Czy wspominacie czasami te dni, 

które spędziliście razem na modlitwie i ciekawych spotkaniach? 

Pewnie dla niektórych z was te doświadczenia są bardzo świeże 

i dobrze je pamiętacie. Dla innych te wydarzenia to już odległa 

przeszłość.

Dlatego bardzo się cieszę, że mogę was zaprosić na kolejne spo-

tkanie. Chcielibyśmy się spotkać z wami w ramach narodowego 

spotkania młodzieży w Polsce. 

W dniach 8 - 10 wrzesień 2017 będziemy się mogli wszyscy ra-

zem spotkać. Serdecznie was zapraszamy! Podczas tych dni bę-

dziecie mogli poznać wszystkich aktualnych i byłych uczestników 

naszych projektów, studentów i uczniów. 

Oprócz możliwości spotkania checemy wam też zaproponować 

prawdziwy show. Razem z nami będą znani wielu z was muzycy 

z GenRosso. Poznaliście się z nimi w Berlinie podczas Cross Cultu-

ral Meeetnig. Również tym razem będziemy chcieli urządzić liczne 

warsztaty z naszymi goścmi z GenRosso, a na koniec potwierdza-

jąc nasze motto: „Giving Europe a Soul“ wspólnie dać czadu na 

scenie.   
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