



Sobota,
14. 12. 2019,
ob 10.00
Kulturni dom Ambrus

Klasična igrana pravljica

Dramska skupina Osnovne šole Stična

Kaj in Gerda sta bila najboljša prijatelja. Njuno prijateljstvo je bilo neločljivo. 
Kaj je bil najpozornejši deček na svetu, Gerda pa najpogumnejša deklica.
Nekega dne, ko sta Kaj in Gerda opazovala prve snežinke, je v Kajeve oči in srce priletel drobec stekla. 
Postal je hudoben. Takrat se je v čudovitem krznenem plašču mimo pripeljala Snežna kraljica, ki je Kaja 
odpeljala v svoje ledeno kraljestvo.
Gerda je zaman čakala svojega prijatelja. Toda minila je zima, prišla je pomlad in za Kajem ni bilo niti sledi, 
niti glasu. Svojega prijatelja ni mogla pozabiti, zato se je odločila, da ga poišče in reši. Postavila se je po 
robu Snežni kraljici in s tem dokazala, da je prijateljstvo lahko neločljivo in traja do konca življenja.

Po predstavi bomo zaplesali s Snežno kraljico, z Ustvarjalnimi Polonicami pa si bomo urili ročne 
spretnosti. Otroci, imetniki abonmaja, prejmete DARILO Zavoda Prijetno domače – slikanico 
Škrat Ivan in princesa Ivanka, ki vas bo tudi doma popeljala v svet pravljic in zakladov 
dežele Prijetno domače.

Avtor: Hans Christian Andersen
Mentorici: Aleksandra Šparl in Jožica Ferlin



Predstave otroškega abonmaja so primerne za otroke od 4. leta dalje. 
Abonma bo potekal ob sobotah dopoldan, njegova cena pa je 15 evrov. 
Vstopnice so prenosljive. To pomeni, da lahko vaše vstopnice podarite drugi 
osebi, če se kakšne od predstav ne morete udeležiti.
Organizator je Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica.
Abonma sta omogočila Občina Ivančna Gorica in JSKD OI Ivančna Gorica.

Predprodaja vstopnic: od 1. oktobra 2019 dalje v Knjižnici Ivančna Gorica
Informacije: 041 328 141, zkd.ivancnagorica@gmail.com
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Sobota,
9. 11. 2019,
ob 10.00
Družbeni dom na Krki

Igrano–lutkovni muzikal

 
Gledališče Malih Velikih, Zavod Tugende, Studio XXV

Igrajo: Joseph Nzobandora, Peter Nzobandora, Tina Sovič

V afriški savani živali veselo živijo pod mogočnim vročim afriškim soncem in pod skrbno vladavino Leva, 
kralja živali. Nekega dne pa v savani zapade sneg in pritisne hud mraz. Lev in njegov dobri prijatelj, navihani 
opičjak Manu, se odpravita na dolgo pot do Rajske dežele, kjer prebiva Mati Narava. Samo ona ima moč, da 
vrne savani in njenim prebivalcem njihovo ljubo afriško sonce. Mati Narava jima obljubi pomoč, vendar 
tudi sama prosi zanjo. Kako ji lahko pomagata odposlanca in kako ji lahko pomagamo tudi mi, nam bo 
razkrila Mati Narava sama. 
Igro, ples in petje v živo spremlja na tolkala, glasbila in zvočila Tina Sovič, vodja slovenske ženske 
tolkalske skupine Djembabe, ki v svojem ustvarjanju izhaja iz tradicionalnih zahodnoafriških ritmov.

Otroci, imetniki abonmaja, prejmejo DARILO podjetja Freising d. o. o. – brezplačen izvod 
priročnika za ustvarjanje Unikat, ki bo v dolgih zimskih večerih nasul mnogo barvitih idej.

Besedilo, zasnova in režija: Joseph Nzobandora
Glasbena spremljava: Tina Sovič
Koreogra� ja: Tjaša Jerak

Glasba in songi: Joseph Nzobandora in Tina Sovič
Lutke: Neva Vrba, Alja Kro� 
Scenogra� ja: Neva Vrba, Tjaša Jerak

Uredila: Saša Koleša
Lektorirala: Špela Zupančič
Oblikovanje: Jerneja P. Koritnik, Pleiado, d. o. o. 
Odgovorna oseba: Saša Koleša

Darilo za abonente Darilo za abonente

Otroški abonma 2019-20.indd   1 16/09/2019   11:50:24



Sezona 2019/2020

Vstopimo v svet pravljičnih junakov, 
glasbe, plesa in ustvarjanja

Sobota,
29. 2. 2020,
ob 10.00
Kulturni dom Zagradec

Lutkovna predstava

Mini teater

Igrajo: Maruša Majer, Vesna Vončina/Lea Menard, Tadej Pišek in Andrei Lenart

Kaj lahko naredimo, ko nas je strah? Najbolje je, da strahcu pogledamo v oči in se z njim spoznamo. Seveda 
ne bo ravno naš prijatelj, lahko pa nam bo lažje, kadar ga bomo srečali. Mogoče mu bomo lahko prijazno 
pokimali in mu rekli nasvidenje.
Očka je velik in močan in zna vse, še celo čarati! Ampak, glej no, tak velik mož, pa se boji tujcev! Hčerki se 
zdi to čudno, zato razmišlja, kako naj svojemu pametnemu in pogumnemu očku prežene strah. Mogoče 
bo rojstni dan njene prijateljice, ki prihaja iz Tanzanije, odlična priložnost?

V predstavi spoznamo različne kulture. Zgodba nam pokaže, kako nas strah pred drugačnim 
hromi in kako nas spoznavanje in sprejemanje naših različnosti bogatita.

Prevajalka: Barbara Pogačnik
Režiser: Robert Waltl
Dramaturg: Mirna Rustemović
Svetovalec za animacijo lutk: Brane Vižintin
Oblikovalca lutk in prostora: Milica Grbić Komazec, Nikola Komazec

Sobota,
18. 1. 2020,
ob 9.30 IN ob 11.00
Dom krajanov Temenica

Interaktivna plesna predstava

Hiša otrok in umetnosti

Soustvarjanje in ples: Tini Rozman in Mojca Špik

Na začetku je veliko majhnih kapljic, ki domujejo v oblaku. Nato v daljavi zagledamo še dve, Žibi in Tabi, ki 
lebdita v zraku. Kmalu se pridružita tistim v oblaku, vendar ta postane pretesen za vse – zasliši se grmenje in 
Žibi in Tabi poletita ven. Pristaneta na zemlji, kjer je vse drugače kakor na nebu. Odpravita se na razburljivo 
kapljično pot. S seboj povabita tudi druge kapljice iz oblaka.
V interaktivni plesni predstavi iz cikla izkustvenega labirinta najmlajši preko plesa spoznajo vodni krog in 
zaplešejo skupaj s kapljicama, saj jih predstava prek igre spodbuja k ustvarjalnemu gibu. S tem predstava 
s pridihom znanosti odpira prostor za nova gledališka doživetja. 

Ker otroci dejavno soustvarjajo predstavo, bo izvedena v dveh skupinah (ena ob 9.30 in druga 
ob 11.00). Že zdaj opozarjamo, da bodite pozorni na uro, ki je zapisana na kupljeni vstopnici. 
Za obisk predstave potrebujete copate ali tople nogavičke.

Avtorski koncept: Ajda Tomazin, Tini Rozman, Mojca Špik
Koreogra� ja, režija in likovna zasnova: Ajda Tomazin
Avtorica glasbe: Ana Kravanja in duo Najoua



Kostumogra� ja in scenogra� ja: Iztok Hrga
Dramaturgija in oblikovanje svetlobe: Anže Virant
Idejna zasnova: Irena Rajh, Tadeja Pungerčar

Skladateljica: Zvezdana Novakovič
Avtorica pesmi: Olja Savičević Ivančević
Oblikovalec luči: Miha Horvat
Lektorica: Mateja Dermelj
Vodja tehnike: Tilen Vipotnik



*

*
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