MASLENICA V LJUBLJANI
8. FESTIVAL RUSKE KULTURE

Idejni pobudnik:
Zavod Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo

Organizatorji:
1. Društvo Slovenija Rusija
2. Ruski center znanosti in kulture (RCZK)
3. Zavod Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo

Pokrovitelja:
1. Mestna občina Ljubljana
2. Veleposlaništvo RF v Sloveniji

Finančna podpora:
1. Fundacija Russky mir
2. Sberbank

8. FESTIVAL RUSKE KULTURE
Prireditev
Opis dogodka

Lokacija
Čas
Pričakovani obisk
Vabljeni
Posebnosti

8. festival ruske kulture Maslenica v Ljubljani
Enodnevni program sestavlja 6 sklopov: osrednji kulturni
program, sejem ruske obrti, pokušina ruske kuhinje,
animacije in ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle,
razstava v RCZK
Mestni trg, Ciril Metodov trg v Ljubljani
Sobota, 1. marec 2014, od 10.30 do 15.00
5.000 in več
Od 3 do 99 let
Brezplačen dobrodelni dogodek

POSLANSTVO
Praznik Maslenica ima staroslovansko tradicijo in izvira iz Rusije. V Sloveniji ta
festival poteka že osmo leto v obliki kulturne prireditve za širšo slovensko javnost, cilj
katere je predstaviti in približati rusko kulturo slovenski družbi.
Poslanstvo festivala je tudi združiti različna kulturna društva, ki gojijo ljubezen do
ruske oz. slovanske kulture, predvsem pa ohraniti posebno kulturno identiteto
dvojezičnih otrok, čigar materni jezik sta tako slovenščina kot tudi ruščina.

KRATKA PREDSTAVITEV FESTIVALA
Festival ruske kulture Maslenica v Ljubljani je celodnevna prireditev, ki se bo 1.
marca 2014 odvijala že osmič zapored. Brezplačni festival bo ponudil program
aktivnega doživljanja prostega časa v sklopu ustvarjalnih delavnic, plesnega
programa, glasbenih in pevskih nastopov, sejma ruske obrti in kulinarične pokušine.
Največja vrednost in posebnost festivala je, da so glavni ustvarjalci otroci, saj prav
oni nastopajo v gledaliških predstavah, plešejo, pojejo, ustvarjajo, tekmujejo v ruskih
ljudskih igrah in se zabavajo.

ZANIMIVO ZA SODELUJOČA PODJETJA
Vsako leto veliko pozornost namenimo sponzorjem in sodelujočim podjetjem. Naš cilj
je, da vsako podjetje v projektu najde del sebe in da so čim bolj prepoznavni in
mikavni za obiskovalce.
PRIZNANJE – ODLIČNO SODELOVAJE NA 8. FESTIVALU RUSKE KULTURE
MASLENICA V LJUBLJANI
Podjetja, ki bodo sodelovala na festivalu, se bodo potegovala za priznanje »odlično
sodelovanje na 8. festivalu ruske kulture Maslenica v Ljubljani«. V ožji izbor bodo
vključena podjetja, ki se bodo na festivalu predstavila s programsko vsebino ali
humanitarnostjo.
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ZLATI SPONZOR
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BRONASTI SPONZOR
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DRUGE OBLIKE SODELOVANJA
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V primeru, da ponudba ne zajema vašega načina strateškega oglaševanja, smo
široko odprti za ideje in predloge z vaše strani!
Vsi podatki, ki jih vsebuje ta predlog za sodelovanje, so popolnoma zaupne
narave. Podatke lahko uporabljate le za namen poslovnega sodelovanja, kot
izhaja iz samega predloga. Za kakršnokoli drugo uporabo teh podatkov ali
njihovo posredovanje tretjim osebam, potrebujete naše pisno soglasje.

FOTO UTRINKI 7. FESTIVALA

ORGANIZATORJI FESTIVALA:
Nosilec projekta je Zavod Vesela dRuščina. Zavod je tudi idejni pobudnik projekta.
Od leta 2005 organizira in izvaja Spomladanski folklorni festival Maslenica.
Primarna dejavnost Zavoda Vesela dRuščina je poučevanje ruščine kot maternega
jezika za otroke ruske manjšinske skupnosti ter poučevanje ruščine kot tujega jezika
za slovenske otroke.
Soorganizator projekta: Ruski center znanosti in kulture
Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani (RCZK) je bil odprt leta 2011 na podlagi
Medvladnega sporazuma med Slovenijo in Rusijo. RCZK aktivno deluje na različnih
področjih pri razvijanju kulturnih in poslovnih odnosov med dvema državama.
Soorganizator projekta: Društvo Slovenija Rusija.
Društvo Slovenija Rusija že več kot 20 let skrbi za rusko-slovenske odnose.
Poglavitni namen društva je medsebojno spoznavanje in proučevanje družbenih,
kulturnih in gospodarskih vprašanj med Slovenijo in Rusko federacijo.
Društvo Slovenija Rusija je organizator vsakoletnega srečanja pri Ruski kapelici na
Vršiču, ki poteka pod pokroviteljstvom najvišjih državnih oseb v Sloveniji.

VLJUDNO VABLJENI K SODELOVANJU!

