Spoštovani,
vabimo vas na koncert »Lahko sem srce«, pri katerem smo moči združile tri nevladne
organizacije: Društvo Downov sindrom Slovenija, Zveza Sonček so. p. in Zveza Sožitje.
S koncertom, ki nadaljuje dolgo tradicijo tovrstnega zbiranja sredstev za podporo ljudem z
Downovim sindromom, motnjo v duševnem razvoju in cerebralno paralizo, želimo dvigniti
zavedanje o potrebah teh ljudi in okrepiti možnosti za izboljšanje njihovega položaja v družbi.
Gre za skupine, ki vse prepogosto ostajajo zunaj pravih možnosti za celovit razvoj.
Letošnji koncert smo sooblikovali s številnimi ustvarjalci, ki želijo s svojim delom storiti nekaj
plemenitega za dobro v mnogočem prikrajšanih skupin. Glasbene nastope pa bomo prepletali z
zgodbami in dosežki ljudi z motnjami v razvoju, ki bogatijo in nagovarjajo družbo kot celoto.
Na koncertu v petek, 5. maja 2017, ob 19. uri, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v
Ljubljani, bodo nastopili: skupini Tabu in King Foo, vokalni solisti Anika Horvat, Andraž Hribar,
Urška Majdič, Lea Likar, Bort Ross in Lamai ter trio Katrinas in harmonikar Uroš Polanec.
Spremljal jih bo Simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta.
Povezovala ga bo novinarka Televizije Koper Capodistria, Karin Sabadin.
Koncerta se bo udeležil tudi častni gost, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Vabimo Vas, da se udeležite koncerta in na ta način doživite prijeten večer v družbi prijateljev
ter na drugi strani z nakupom vstopnic pripomorete k zbiranju sredstev za izvajanje programov
naših organizacij.
Veseli bomo Vašega obiska in hvaležni za vso podporo, ki nam jo boste namenili!
dr. Jana Šelih,
predsednica
Društvo Downov sindrom Slovenija

Lojze Tomaževič,
predsednik
Zveza Sonček so. p.

dr. Katja Vadnal,
predsednica
Zveza Sožitje

Vstopnice za koncert so na voljo po enotni ceni 10 evrov. Nakup je možen v informacijskem središču Cankarjevega
doma. Nahaja se v pasaži Maximarketa. Ob delavnikih je odprto od 11. do 13. in od 15. do 20. ure, ob sobotah od
11. do 13., ter uro pred prireditvami. Nakup je možen tudi po telefonu, na številki 01 24 17 300, na naslovu
vstopnice@cd-cc.si ali prek spletne strani www.cd-cc.si.
Koncert, ki ga bo v celoti predvajala Televizija Slovenija, bo javnost nagovarjal k darovanju prostovoljnih prispevkov
sredstev. Zbirali jih bomo v klicnem centru v času predvajanja posnetka koncerta na Televiziji Slovenija, 8. 5. 2017
in s SMS sporočili. Že zdaj Vas vljudno vabimo, da se pridružite in darujete po svojih zmožnostih.

