
Kapcsolódj be Te is!
Ifjúsági Találkozó - 

Magyarország

www.sociomovens.net

TalálkozásÉlmény

Az országos találkozó helyszíne

Katolikus Ház

Szeged 6720

Dugonics tér 12.

Magyarország

Kapcsolattartó

Katház Közhasznú Nonprofit Kft. 

Szarvas Eszter - 06 20 938 66 78,

katolikushaz@gmail.com

Költségek

A szálláshoz és ellátáshoz 3500 Ft önrésszel kell hozzájárulni,  

a további költségeket a socioMovens állja. 

Jelentkezés

A jelentkezéseket 2017. június 6-ig várjuk a  

katolikushaz@gmail.com e-mail címre.

Együttműködő partnereink

socioMovens projekthetek Magyarországon és  

Cross Cultural Youth Meeting

Szeged, 2017.07.06-09. 

giving europe a soul
sociomovens
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A találkozó  
programja

A közös zenés 
fellépés ötlete

A találkozó fő célja, hogy a korábbi projekteken 
résztvevő, szociális érzelmű magyar fiatalok között 
kapcsolatot teremtsünk, és ez által ti is kölcsönösen 
megismerjétek egymást. 

Az ifjúsági találkozó fénypontja a 2017. szeptember 
9-én tartandó előadás, melyen a fiatalok a GenRosso 
workshopjain elsajátított tudásukat a felkészítő mű-
vészcsapattal együtt mutathatják be.

A GenRosso művészeivel együtt a résztvevők táncokat 
gyakorolnak be és a zenészektől dalokat tanulnak a kü-
lönböző workshopokon. A találkozó zárásaként egy nagy, 
közös, zenés műsort mutatnak be a fiatalok és zenészek a 
közönségnek. A művészi talentumok kipróbálása mellett 
ez egy remek közösségi élmény, melyet korábban szá-
mos fiatal, a világ minden táján a Streetlight projekt által 
átélhetett már.

„Óriási élmény volt. A csoportomban megéreztem, mi-
lyen együtt dolgozni, sőt magamat is egy egészen új 
oldalról ismerhettem meg. Ezek olyan emlékek, amelye-
ket senki nem vehet el tőlem.”

(A Streetlight musical egyik fiatal résztvevője)

Az ifjúsági találkozó biztosan egy hatalmas élmény 
lesz, mely által a résztvevő fiatalok újra átélhetik  
a Kapcsolódj be Te is! projekthetek hangulatát . 

Emlékeztek még a szociális projekthétre, amin részt vette-
tek? Eszetekbe jutnak néha a közös élmények, találkozások 
és az imádságok? 

Remélhetőleg mindannyiótokban élénken élnek még a pro-
jekthét emlékei, és szívesen viszontlátnátok egymást újra.
Ezért is hívlak Titeket nagy örömmel országos ifjúsági ta-
lálkozónkra, ahol minden eddigi résztvevő találkozhat 
egymással. 2017. július 6-tól 9-ig megismerkedhettek 
azokkal a fiatalokkal, akik szintén részt vettek valamelyik 
szegedi projekthéten. A találkozás mellett egy különleges 
lehetőség részesei is lehettek: a berlini Cross Cultural Youth 
Meeting-ről ismert GenRosso zenészeivel különböző work-
shopokban együtt dolgozhattok, majd közös mottónkat, 
„Lelket adni Európának” színpadra vihetitek. 

Dr. Peter Klasvogt
A Dortmundi Szociális  
Akadémia igazgatója

Kedves Fiatalok!


