PONUDBA ZA DRUŠTVA IN
SKUPNOSTI

Na meji nevidnega je največja
slovenska konvencija oziroma
festival fantazije, znanstvene
fantastike in sorodnih žanrov.
Nastala je leta 2013 na pobudo
posameznikov, ki smo se povezali
v kulturno umetniško društvo
ljubiteljske kulture in povezovanje ljudi, ki jih tovrstna kultura
zanima.

Konvencija poteka vsako leto
jeseni v obliki enodnevnega
dogodka, kjer se predstavijo
različna društva, združenja in
organizacije ter trgovine. Skupna
jim je povezava s knjigami, filmi,
serijami in igrami fantazijske ali
znanstvenofantastične tematike.

Ta dan se zvrstijo različna predavanja, delavnice, okrogle mize,
predstavitve, kvizi in nagradne
igre, vrhunec dogajanja pa
predstavlja Cosplay tekmovanje tekmovanje v izdelavi najboljšega
kostuma.

Dogodek je namenjen vsem:
mladim in malo manj mladim.
V letu 2016 nas je v enem dnevu
obiskalo 1300 gostov, leta 2017
pa smo preskočili mejnik 2000!

STOJNICE
Stojnica, ki jo lahko opremite in okrasite po svojih
željah, je odlična izbira, če želite obiskovalcem predstaviti svoje aktivnosti in pridobiti nove člane. Na
stojnici lahko razstavite svoje izdelke, organizirate
manjše delavnice ter se seveda pogovarjate z obiskovalci. V primeru, da bi potrebovali poleg stojnice še
dodaten prostor za razstavne eksponate ali scenske
pripomočke, nas o tem pravočasno obvestite. Za
opravljanje pridobitne dejavnosti na stojnici veljajo
posebni pogoji.

PREDAVANJA
V mali predavalnici lahko izvedete predavanja o zanimivih tematikah, predstavite svoje najljubše delo ali
pa organizirate okroglo mizo s člani drugih društev,
kjer boste soočili različna mnenja. Število terminov
je omejeno, zato nam čim prej pošljite svoje predloge, da vas bomo lažje umestili v program!

DELAVNICE
V okviru kotička za gaming, namizne igre, bralnega
in otroškega kotička imamo na voljo veliko miz, kjer
lahko organizirate razne delavnice, turnirje, predstavite igre ali pa povabite obiskovalce na prijetno
druženje.

ODER
V glavni dvorani bomo postavili oder, na katerem
bodo cel dan potekale kratke najave, predstavitve,
nagradna žrebanja in delavnice. Časovni termini
so omejeni, zato nam čim prej pišite, če želite kja
organizirati na odru.

Na lokaciji bo na voljo brezplačen WiFi.
OPOMBE
1) Prijava je veljavna ob izpolnjeni prijavnici in podpisani pogodbi.
2) Dimenzija mize je cca. 140 cm x 60 cm. Želimo se kar najbolj približati vašim
željam, zato smo odprti za vaše predloge.

Fotografiji mize in stola: Gospodarsko razstavišče

