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Na potep s pravljičnimi junaki

‹

Igrata: Murat in Jose

Murat in Jose sta poleg ustvarjanja glasbe zelo dejavna tudi v gledališču, še posebej Jose 
tudi v gledališču za otroke. Tokrat sta se skupaj lotila pripovedi različnih ljudskih pravljic na 
način, ki jima je najbližji, prek glasbe. Njuna glasba nastaja tako, da z glasom posnemata 
zvoke različnih glasbil. Temu z angleškim izrazom pravimo »human beatbox«. Murat je 
mojster ustvarjanja zvokov z usti, med predstavo ustvarja glasbo, ki jo sproti nasnemava 
na posebno napravo, imenovano »loop station«.

Izbrane ljudske pravljice so po vsebini precej raznolike. Rdeča nit je vzpostavljanje 
odnosov med glavnimi junaki, ki so sprva ali hierarhični ali nepravični ali so v nesoglasju, 
vsaka zgodba pa pripelje do razrešitve nevzdržne situacije. V tem oziru so zgodbe tudi 
poučne, saj otrokom nakazujejo možne miroljubne rešitve njihovih vsakdanjih kon� iktnih 
situacij v dobro vseh vpletenih. 

Predstava je interaktivna, saj vključuje otroke prek ploskanja, petja, plesa in odprtega 
dialoga z nastopajočima.  

Režija: Jose
Glasba in songi: Murat in Jose
Koreogra� ja in scenogra� ja: Tjaša Jerak

Igrata: Brane Vižintin, Jelena Ždrale, k. g. (violina)

Rahločutna predstava o prijateljstvu, osamljenosti in strahovih je nastala po motivih 
istoimenske slikanice nemške avtorice in ilustratorke Antje Damm. Slikanica je leta 2015 
prejela nemško nagrado za mladinsko književnost – leipziški bralni kompas, leta 2016 
zlato hruško, leta 2020 pa je prejela nagrado New York Timesa za najlepše ilustrirano 
otroško slikanico.

Stari risar živi sam. Nikomur ne odpre vrat in nikoli ne zapusti svojega stanovanjca. 
Njegovo življenje je posivelo. Nekega dne si iz starega papirja začne izdelovati skodelico. 
In potem še čajnik in cvetje ... Iz predmetov okoli sebe začne snovati magični domišljijski 
svet, v katerem ni več tako osamljen. Njegovo sobo prebudijo podobe ljubezni in topline, 
risar pa končno zbere pogum, da odpre vrata in v svoj dom spusti barve.

Poleg risane animacije, ki ustvarja atmosfero majhne risarjeve sobe, se v uprizoritvi 
ustvarjalci igrajo tudi z gledališkimi triki in papirnatimi lutkami, ki jih oživljajo ob 
spremljavi žive zvočne slike. Zgodba o osamljenem risarju tako oživi v pravo gledališko 
čarovnijo ter ustvarja vizualno in zvočno bogat prostor, ki nas spodbuja, da odpremo 
vrata življenju ter vanj spustimo otroško radovednost in igrivost. 

Sobota, 
1. 10. 2022, 
ob 10.00
Družbeni center Krka

Glasbeno-pripovedovalska predstava   

RITMIcNO sKATLASTE PRAVLJICE
Gledališče MalihVelikih, Zavod TUGENDE 
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Sobota, 
22. 10. 2022, 
ob 10.00
Kulturni dom Šentvid pri Stični

Lutkovna predstava

OBISK
Lutkovno gledališče Ljubljana

Režiserka: Ivana Djilas
Avtorica likovne podobe po motivih 
Antje Damm in scenogra� nja: Sara Slivnik

Avtorica videa: Vesna Krebs
Kostumogra� nja: Jelena Proković
Avtorica glasbe: Jelena Ždrale 



Igrajo: Tajda Ferk, Klara Hrovat, Ana Steklačič, Liza Jerlah, Brina Kostrevc, Tjaša Skubic 
Božič, Ema Klašnja, Lucija Skubic

Zgodba govori o dečku z bujno domišljijo, Christopherju Robinu. Mama mu ob večerih 
pripoveduje zgodbice o njegovem najljubšem medvedku – medvedku Puju. V svoji 
domišljiji se potepa po gozdu in uganja norčije s svojimi gozdnimi prijatelji: z zajcem, 
sovo, osličkom in volkom. Otroci se zlahka identi� cirajo s temi junaki, ki so prisrčni, včasih 
malo nerodni, vsi po vrsti pa željni igre in druženja.

Dramska skupina Gledališče Hiška obstaja že od leta 2006. Do sedaj je bila že sedemkrat 
nagrajena z zlatim priznanjem na državnem Srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije 
v organizaciji JSKD, desetkrat pa s srebrnim priznanjem, s slednjim tudi letos. Mladi igralci 
vsako leto gostujejo na Otroškem festivalu gledaliških sanj v organizaciji Pionirskega 
doma, za seboj pa imajo tudi že uspešno mednarodno gostovanje. V skupini nastopajo 
osnovnošolci, ki po začetnih vajah v razredu z veseljem stopijo na oder Kulturnega doma 
v Grosuplju. Šele ko otrok resnično stopi na »pravi oder«, začuti, kaj je to gledališče. Celot-
no sliko si ustvari tudi s sodelovanjem zunanjih sodelavcev: kostumografa, scenografa in 
tehnične ekipe.

Avtor: Alan Alexander Milne
Priredba in režija: Irena Žerdin 

Sobota, 
10. 12. 2022, 
ob 10.00
Kulturni dom Šentvid pri Stični

Lutkovno-igrana pravljica

NANA, MALA OPICA
Lutkovno gledališče Velenje

Igrata: Tajda Podvratnik in Noemi Čop

Nana je mala, svojeglava, razposajena opica. Nekoč so jo z njenega otoka ugrabili ljudje, 
da bi jo naučili trikov in jo razkazovali v cirkusu, sedaj pa se vrača domov, napol človek, 
kot sama pravi, � nih manir in oblečena po človeško. Njen povratek opice razdeli na dva 
tabora – nekatere jo posnemajo, druge – med njimi tudi njen najboljši prijatelj iz otroštva, 
Kanfu – pa dobro vedo, da v divjini ni pametno pritegovati nase preveč pozornosti ...

Predstava je nastala po motivih istoimenske knjige slovenskega pisatelja Josipa Ribičiča, ki 
je postavil temelje moderne slovenske pravljice in je zaslužen tudi za razvoj slovenskega 
mladinskega periodičnega tiska. Skozi pravljico želimo otroke in njihove starše spomniti, 
kako pomembna je naša ljubezen do vseh živih bitij. Vse živali, predstavljene v pravljici, so 
na Rdečem seznamu IUCN ogroženih vrst. V podporo ogroženim vrstam so se ustvarjalci 
predstave odločili, da bodo za lutke uporabili plišaste igrače danske � rme Nature Planet, 
kjer vse igrače izdelujejo iz okolju prijaznih materialov in reciklirane plastike. V današnjem 
hitrem, pretehniziranem svetu in do narave brezbrižnem načinu življenja imajo take 
pravljice še večje poslanstvo kot kdaj koli prej.

Sobota, 
19. 11. 2022, 
ob 10.00
Kulturni dom Stična

Igrana predstava

MEDVEDEK PU
Gledališče Hiška

Kostumogra� ja: Klavdija Jeršinovec
Ton in luč: Luka Žerdin

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

Uro pred predstavo bo mogoče kupiti tudi posamezne vstopnice. Cena 
posamezne vstopnice je 8 evrov.

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. 
Več informacij na 041 328 141 ali zkd.ivancnagorica@gmail.com.Uredila: Saša Koleša

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

4

3

Scenarij, režija in glasba: Alice Čop
Koreogra� ja in mentorstvo giba: Lucija Boruta

Scenogra� ja: Kajetan Čop
Kostumogra� ja: Noemi Čop


