
OTROSKI ABONMA
Ivancna Gorica 2021/22

‹

Na potep s pravljičnimi junaki

‹

Sobota, 
9. 10. 2021, 
ob 10.00
Kulturni dom Stična

Otroški kabaret   
cUK NA PALICI
Koprodukcija: Kulturni zavod KULT in Moment

Igrajo: Laura Zafred, Miha Bezeljak, Žiga Fabbro, Matic Smolnikar in Aleš Zorec

Svetlana Makarovič je ena izmed najbolj priljubljenih in plodovitih slovenskih avtoric 
za otroke. Otroški kabaret Čuk na palici je nastal na podlagi njene istoimenske zbirke 
uglasbenih pesmi. V predstavi tako pred nami oživijo živalski junaki iz pesmi, tokrat v 
lutkovni podobi.

Otroci v družbi razigranih, navihanih, požrešnih, prevzetnih, lažnivih, razvajenih, 
kratkovidnih in zaljubljenih živali spoznavajo življenjske zagate in rešitve. Ob tem 
spoznavajo tudi različne inštrumente: kitaro, violino, ukulele bas, klarinet, ksilofon, 
bobne, dežno palico, činele, lončeni bas, glinene ptičke, drumljo ... 

Ustvarjalci predstave Čuk na palici so leta 2019, na 10. bienalu lutkovnih ustvarjalcev 
Slovenije, prejeli dve nagradi. Predstava je bila nagrajena tudi na letošnjem 32. 
Poletnem lutkovnem pristanu v Mariboru, in sicer z zlato žirafo.  

Avtorica: Svetlana Makarovič
Režiserka: Nika Bezeljak
Avtorica likovne podobe: Nina Šulin
Avtorji glasbenih aranžmajev: Laura Zafred, Miha Bezeljak, Žiga Fabbro, Matic Smolnikar in Aleš Zorec
Producentki: Laura Zafred in Nika Bezeljak

‹ 1.

Sobota, 
6. 11. 2021, 
ob 10.00
Kulturni dom Stična

Lutkovna predstava

O PSIcKU IN MUCI
Lutkovno gledališče Velenje

Igrata: Noemi Čop in Borut Ring

Predstava O psičku in muci je nastala kot priredba knjige nežnih pravljic, ki jo je češki 
slikar Josef Čapek leta 1929 napisal za hčerko Alenko. Knjigo odlikuje prav posebna 
poetika – napisana je z veliko smisla za humor, hkrati pa naravnost boža otroško 
dušo. 

Glavna junaka sta psiček in muca, ki skupaj lepo gospodarita v svoji hiški. Čeprav 
sta si različna, se imata zelo rada. Ker bosta naslednji dan praznovala rojstni dan, 
se odločita, da bosta pospravila hiško, se uredila in spekla torto. Zveni enostavno, 
kajne? A pri kosmatincih, ki imajo namesto rokic šapice s krempeljčki, se lahko 
marsikaj zaplete. Ko si psiček med sprehodom po gozdu še raztrga hlače, izgleda, da 
bo šlo vse narobe. Pa gre res? Nauk te prijazne zgodbe je brezčasen – ceniti moramo 
prijateljstvo in majhne radosti, ki nam jih prinaša življenje. 

Avtor knjižne predloge: Josef Čapek
Prevod knjige v slovenski jezik: Boris Urbančič
Režija in scenarij: Alice Čop
Scenografija: Kajetan Čop
Izdelava lutk: Alice Čop in Kilian Čop

‹

Glasba: Swingatan 
Montaža glasbe: Gorazd Planko
Oblikovanje luči: Gregor Fidej
Producent: Festival Velenje

2.



Igra: Vesna Vončina

Slovenska ilustratorka Andreja Peklar je za slikanico Ferdo, veliki ptič prejela številne 
nagrade. Posebnost slikanice je, da nima besedila: vsak bralec jo tako bere na svoj 
način ter znotraj nje išče svoje poudarke in simbole. 

Simbolov polna je tudi predstava, ki je nastala po slikanici. V njej skozi oči 
Potepuhinje otroci prisluhnejo zgodbi o Ferdu, ptiču, ki je prevelik za okolje, v 
katerem živi. Ferdo pa svoje drugačnosti sploh ne opazi; pravzaprav jo s pridom 
uporablja, da z njo pomaga manjšim od sebe. Prav vsakemu z veseljem priskoči na 
pomoč. Nekega dne, ko je zelo utrujen in žejen, popije vso vodo iz ribnika. Ljudje in 
živali se zaradi tega razjezijo in ga izženejo iz mesta. Ferdo osamljen tava po svetu, 
dokler ne sreča drobne ptičice. Mu bo lahko ona pomagala? 

Zgodba o velikem ptiču Ferdu lahko tako male kot velike gledalce nauči mnogo 
o življenju: o velikosti in majhnosti, velikodušnosti in sebičnosti, o sprejemanju 
drugačnosti ter o radosti, ki jo vzbuja medsebojna pomoč. 

Avtorica slikanice: Andreja Peklar 
Avtorici besedila: Katja Povše in Vesna Vončina
Režiserka in avtorica dramatizacije: Katja Povše
Avtorica likovne podobe: Andreja Peklar
Dramaturginja: Tanja Lužar

Sobota, 
15. 1. 2022, 
ob 10.00
Kulturni dom Stična

Pravljični pripovedovalski nastop

PIzAMA PRIPOVEDUJE
Boštjan Gorenc - Pižama

Igra: Boštjan Gorenc - Pižama

Boštjan Gorenc - Pižama je pisatelj, prevajalec in komik. Piše pravljice za 
Lahkonočnice in revijo Ciciban. Njegovi slikanici z ilustracijami Igorja Šinkovca Kaj se 
skriva očku v bradi in Si že kdaj pokusil Luno? sta bili nominirani za številne nagrade 
(večernica, nagrada Kristine Brenkove, Levstikova nagrada) ter nosita znak zlata 
hruška za kakovostna mladinska dela. 

Med karanteno je Pižama pravljice iz svoje pisarne pripovedoval kar prek Facebooka. 
Zdaj se vrača med otroke, da jih v živo razveseli in nasmeje z avtorskimi zgodbami in 
pesmimi, ki jih skriva v svoji ustvarjalni malhi. V družbi mladih gledalcev bo pobrskal 
po očkovi bradi, s Pozabljivo kapico odnesel babici košaro dobrot, se lovil z zmaji in 
si kar na licu mesta izmislil zabavno zgodbo. Svoja kljunčka bosta morda pristavila 
tudi najbolj slavna pernata pustolovca Kika in Riki. Ker Pižama ljudi rad spravlja v 
smeh, se bo v njegov nastop zagotovo prikradlo tudi kakšno prav posebej zabavno 
presenečenje. 

Avtor: Boštjan Gorenc - Pižama

Sobota, 
4. 12. 2021, 
ob 10.00
Kulturni dom Stična

Lutkovna predstava

FERDO, VELIKI PTIc
Lutkovno gledališče Maribor

‹

Lektorica: Metka Damjan
Avtorja glasbe: Gregor Zemljič in Nina Šardi
Kostumografki: Andreja Peklar in Mojca Bernjak
Oblikovalec svetlobe: Miljenko Knezoci
Oblikovalec zvoka: Jure Auguštiner

‹

3.

4.

Predstave otroškega abonmaja so primerne za otroke od 4. leta dalje.
Abonma bo potekal ob sobotah dopoldan, njegova cena je 20 evrov. 
Vstopnice niso prenosljive (oziroma le v izrednem primeru  
ob predhodnem soglasju organizatorja).

Vse prireditve bodo potekale v skladu z navodili NIJZ. 
Glede na trenutno veljavne odloke predvidevamo, da bodo 
odrasli gledalci za ogled predstav morali izpolnjevati pogoj PCT.
V primeru višje sile si organizator pridržuje pravico  
do spremembe programa. 

Za rezervacijo vstopnic pišite na otroski.ivancna@gmail.com,  
kjer boste dobili nadaljnja navodila glede plačila in prejema vstopnic. 
Če ne dostopate do elektronskega naslova, 
nas za rezervacijo pokličite na 041 328 141.

Dodatne informacije: 041 328 141, zkd.ivancnagorica@gmail.com

Uredila: Špela Zaletelj
Lektorirala: Špela Zaletelj 
Oblikovanje: Jerneja P. Koritnik
Odgovorna oseba: Saša Koleša


