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V Šaleškem Študentskem klubu so skupaj z izvajalci in Mestno
občino Velenje poiskali najbolj optimalno rešitev , in sicer, da se
koncert Siddharte , ki je bil 27. maja prekinjen, ponovno izvede v

petek , 1. julija 2022, na Visti. Tokrat bodo obiskovalci večer
preživeli z zasedbami Big Addiction, Siddharta in Takeoff

band. Karte , ki so veljale za Rock na Visti , 27. maja , bodo veljale tudi za ta dogodek.

KAKO DO VSTOPNIC?

Tisti, ki ste karte kupili na spletni strani Eventima , boste na e-mail dobili novo karto oziroma potrdilo o nakupu karte.
Tisti, ki ste karte kupili na dan dogodka na vhodu, na Petrolu ali na TIC-u , pišite na mail rocknavisti@gmail.com. V pomoč

bodo kakršnakoli dokazila.
Od ponedeljka, 13. junija, je možen tudi nakup kart, za tiste , ki jih še niste kupili in se Rocka na Visti želite udeležiti. Za

ponovni koncert se bodo karte prodajale po ceni 13€ za člane ŠŠK, 15€ za nečlane in 17€ na dan dogodka.

Ker so se organizatorji odločili za nov termin koncerta, kupnine kart ne vračajo.

IŠČETE SOGOVORNIKA ZA RAZVOJ SVOJE INOVATIVNE IDEJE IN BODOČEGA PARTNERJA ZA SODELOVANJE ?

SoundGarden je poslovno-kreativni festival za vse, ki jih spremembe navdahnejo s svežo energijo in si upajo narediti korak
naprej na osebni in karierni poti. Kot stična točka deljenja idej in iskanja navdiha , kjer se prepletajo glasba, znanje in
druženje , združuje prodorne ustvarjalce , ki iščejo orodja , ideje, osebe in navdihe za pogled izven okvirjev. SoundGarden
ponuja orodja, znanja in tehnike razvijanja kreativnega razmišljanja, inovativnega ustvarjanja in povezovanja z ljudmi , ki so to
pot že prehodili.

Festival kreativnih prebojev prinaša 8 strokovnih panelov, 12 delavnic , 4 koncerte , 4 športne aktivnosti , 2 networking
dogodka , 2 svetovalnici, 6 networking kotičkov ter neomejeno znanja, zabave in novih navdihov.

https://savinjske.com/novica/1522/
http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=9771c7fe-9c46-4b7e-89c7-418bc9334965351822408
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Panele bodo vodili uspešni umetniški, znanstveni in podjetniški virtuozi :

Valerie Wolf Gang,

Toni Cahunek ,

Ninna Kozorog,

Nastja Kramer Pesek,

Marko Vidrih,

Jan Vidic,

Rob Svenšek ,

Klemen Selakovič ,

Miha Lesjak,

Maša Jazbec,

Dominik Kobold in

Erik Kapfer.

Kreativne delavnice bodo izvajale reformativno-inovativne institucije ter drzni in kreativni posamezniki:
Inštitut Pina ,

Urška Jež ,

Marko Vidrih,

Maja Novak ,

Boško Praštalo ,

Nejc Pongrac,

Davor Majc ,

Ernes Suljič,

Javor Škerlj,
Vogelnik ,

Univerza Sigmunda Freuda ,

Taja Kramer,

Kaja Čop in

Nastja Mulej.

Na Visti bodo vsak dan večerni koncerti:
Fed Horses ,

Torul ,

Jimmy Barka Experience,

Pantaloons.

Če osebna rast in razvoj, podjetništvo, nevroznanost , blockchain tehnologija in NFT , kreativnost, altruizem, kultura , mreženje ,

vesoljska tehnologija , finance, komunikacija , šport ali glasba pritegnejo vašo pozornost , obiščite soundgarden.si in si oglejte

podroben spored vsebin.

Vstopnice po predprodajni ceni 28 €za en festivalski dan in 49 € za cel festival so še na voljo na entrio.si.
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