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TOREK

PIKASTE
NOGAVIČKE

26. Pikin festival

Velenje, 20. - 26. september

22. 9.

»Danes je poseben dan – pride moja prijateljica Katarina Čas!«

Pestrost Pikinega gledališča Pika se je srečala z ustvarjalko Pikine majice
Cele družine so kolesarile okrog Škalskega jezera
www.pikinfestival.si
Kako je Pika dobila polžke? Indijanci so povabili v tipi

TEMA D

PIKINO GLEDALIŠČE TUD
Si vedel, da imata Anica in Tomaž
v gledališču ves čas rezervirana
svoja sedeža? Tudi Pika je postala
prava oboževalka gledališča! Zanimivo je, da potrebuje navihana
Pika kar tri sedeže. Kako pa to?
Ja, dva sta zanjo, dodatni je za
Pikine noge, tretji pa za gospoda
Ficka, ki se igralcem kdaj pridruži
na odru in, milo rečeno, popestri
dogajanje.
Da je Pika prevzela lento mesta,
je očitno tudi v mestnem jedru,
kjer poteka vedno več gledaliških
predstav. Odprla sta se Pikin in
Tomažev oder, kjer se bodo ves
čas Pikinega festivala vrstile razne gledališke predstave. Pikasto
razpoloženi otroci so si včeraj na
Pikinem odru v Domu kulture v
Velenju ogledali igrano predstavo
Grozni Gašper, ki sta jo uprizorila Gledališče Koper in SNG Nova
Gorica. Predstava je narejena po
knjižnih uspešnicah, poimenovanih po istoimenskem liku. Govori o tem, kako so Gašper, njegov
brat Peter in prijateljica Maja ostali sami doma, sicer z varuško,

1

ki pa se je skrila v omaro zaradi
strahu pred Gašperjevo tarantelo.
Pustolovščine so se nato začele
vrstiti. Nedaleč strač stran pa se
je v Glasbeni šoli Velenje na Tomaževem odru odvijala lutkovna
predstava Svinjski pastir, za katero je poskrbelo Lutkovno gledališče Velenje v sodelovanju z
Festivalom Velenje. Predstava je
povzeta po zgodbi Hansa Christiana Andersena in je obarvana bolj

romantično. Govori o prijaznem
pastirju po imenu Avguštin, ki se
zaljubi v muhasto princesko. Navihana princesa ni nad ničemer
navdušena, zato si princ zada nalogo, da bo princesko skušal poboljšati. Pika se je ob ogledu preimenovala kar v Piko Amorček!
Gledališki program se bo nadaljeval skozi celoten Pikin festival.
Danes bo v Domu kulture Velenje
na Pikinem odru potekala pra-

DNEVA

DI V SREDIŠČU VELENJA

vljična opera Janko in Metka
– Čarobna dežela, v glasbeni
šoli na Tomaževem odru pa se
bo odvijala igrana predstava
Sapramiška, ki ga bo uprizorilo
Kulturno društvo Škale.
Rad bereš stripe Mikija Musterja? Potem moraš v jutri na Tomažev oder! Gledališče Toneta
Čufarja iz Jesenic bo uprizorilo
igrano predstavo Dogodivščine
Zvitorepca, Trdonje in Lakotni-
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ka. V sredo bo Lutkovno gledališče Ljubljana uprizorilo predstavo
Emil in detektivi na Pikinem odru.
V četrtek dopoldne si lahko prideš na Pikin oder ogledati komično-fantazijsko pustolovščino
Guliverjeva potovanja v izvedbi
SNG Maribor. Za Tomažev oder
je za četrtek Vrtec Velenje iz enote Lučka pripravil predstavo Vila
Malina. To je pa res prav po pikasto super!

V petek bo Pikin oder zopet poln,
upajmo, da bodo tudi sedeži zasedeni z gledališkimi Pikicami
in Piki. Mestno gledališče Ptuj in
Gledališče Lalanit bosta dopoldan uprizorila lutkovno-igrano
predstavo Vedno te ima nekdo
rad. Kaj menite o baletu? Vse
oblekice, skakanje po prstkih in
princeske ... Veliko malih Pikic
ima rado balet. Zato pa brž v petek na Tomažev oder na baletno
predstavo Trnjuličica pod taktirko Glasbene šole Frana Koruna
Koželjskega Velenje – zaplesale
bodo balerine iz oddelka za balet.
Skozi celoten Pikin festival se
bodo odvijale razne gledališke
in plesne predstave ter koncerti, in sicer v Lutkovni četrti, na
Kapitanovem odru in na Gusarskem odru. Izberi si predstavo
– podrobnejše datume in ure dogodkov najdeš na Pikini spletni
strani. Tega res ne gre zamuditi!
Če zaradi Pikinih kitk ne vidite na
oder, jo kar pocukajte! Bo pa še
vam spletla kitke!
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DOGODEK DNEVA
CIN, CIN CIN, PAZI, KOLO!

S Piko smo zamigali in se spravili na kolesa! Male Pike in gusarji
so s svojimi starši lahko odšli na
izlet okoli Pikinega jezera. Ampak
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to ni bil navaden izlet. Namreč
na vsaki točki smo rešili nalogo,
ki nam jo je zadala Pika. Skakali
smo, delali smo počepe, reševali
uganke in mnogo drugih zabavnih
reči. Z opravljeno nalogo nam je

Pika izdala skrito besedo in tako
smo z vsemi zbranimi besedami
gonili na cilj, kjer nas je pričakalo
presenečenje. Ves trud je bil pošteno poplačan!

www.pikinfestival.si

PO UMETNIŠKIH
ČETRTIH
KO BOM VELIK, BOM ZGODOVINAR!
Doolgo nazaj se je na naši Zemljici zgodilo toliko zanimivih stvari!
Tu so se sprehajali ogromni dinozavri, ki bi jih lahko dvignila
samo Pika Nogavička, Čalapnike
še niso obstajale, Egipčani pa so
pisali v hieroglifih. Pika ima rada
zgodovino in ves čas raziskuje podstrešje Vile Čira Čara, kjer
išče stare predmete.
V muzejski četrti se lahko otroci vsak dan spremenijo v prave
pravcate zgodovinarje in raziskujejo preteklost. Ker pa je v muzejski četrti vsak dan raznoliko, se
vsak dan festivala predstavi nov
muzej. Vsak muzej predstavi različno dejavnost, s katero se otroci
naučijo nekaj o naši preteklosti. V
nedeljo so otroci z Muzejem Velenje ličkali koruzo, ki so jo okrasili s slovenskimi pregovori in
reki. Malim Pikam je včeraj zgodovinske delavnice predstavil še
Tehniški muzej Slovenije, kjer so
ustvarjali štampiljke z motivi različnih letnih časov. V naslednjih
dneh festivala se bodo predstavili še Koroški pokrajinski muzej,

Muzej in galerije mesta Ljubljana,
Muzej novejše zgodovine Celje, v
petek bo Loški muzej prikazoval
tkanje s tkalsko deščico, v soboto pa se bo za konec odvijala
delavnica Planinskega muzeja z
naslovom obleci Jakca. Mnogim
muzejem se bodo pridružile njihove maskote.
Cilj muzejske četrti je, da otroke
seznanijo z njihovo dediščino in

jih spomnijo, da muzeji vedno z
veseljem pričakujejo vedoželjne
otroke. Pomembno je, da Pike
vedo, da je Slovenija dežela z
mnogimi muzeji, z različnimi vrstami dediščine. V muzejski četrti je vedno polno, pridruži se, v
njihovem šotoru si lahko ogledaš
tudi majhno razstavico.To je pa
res pikasto!

4

PIKA SPRAŠUJE
INTERVJU S SANJO MIKAC
Pika je letos prvič razpisala natečaj za motiv svoje
uradne festivalske majice. Prijavilo se je 19 ustvarjalcev, ki so prispevali kar 38 idej. Najbolj všečen
pa je bil motiv primorske industrijske oblikovalke
Sanje Mikac, ki je včeraj obiskala Pikin festival s
svojo družino in se tudi v živo srečala s Piko Nogavičko. Ostali predlogi so tekom festivala na ogled
na razstavi v Domu kulture.
Zakaj si se odločila za sodelovanje na Pikinem natečaju za motiv majice?
Za natečaj sem izvedela, ko mi je prijateljica s fakultete poslala razpis. Odločila sem se, da bom sodelovala, ker mi je Pika Nogavička bila vedno zelo
všeč in del mojega otroštva. Brala sem knjigo, z
mlajšim bratoma smo ves čas gledali švedske nadaljevanke. Ker imam novorojeno punčko, sem se
odločila, da bom na natečaju sodelovala.
Kako si izbirala motiv?
Tema štirih letnih časov je že bila dana. Motiv je
potem prišel sam od sebe, nisem se zelo poglobila. Črpala sem iz Pikinih dogodivščin. Za poletje
sem izbrala gusarsko ladjo, saj poleti vsi hodimo
na morje. Za jesen sem izbrala Ficka, ki se valja v
listju, ker je igriv in si predstavljam, da se Ficko rad
igra v listju. Za Zimo sem narisala Pikinega konja s
šalom, ker vem,da je Pika v nadaljevanki pletla šal
in ga pobesila na konja. Za pomlad pa sem ustvarila spomladansko verzijo vile Čira-Čara.
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POSEBNA GLINA

Bi z nami delil svojo najljubšo Pikino dogodivščino?
Uf, veliko jih je, ker smo res večkrat pogledali to
serijo. Zagotovo je najljubša tista iz božičnega časa,
ko Pika s Tomažem in Anico naredi darila za vse
druge otroke v vasi in jih potem razobesi na drevo
ter razveseli vse druge otroke.
Si že kdaj obiskala Pikin festival?
Letos sem prvič prav zaradi zmage na natečaju, v
Velenju pa sem že bila, a sem obiskala le Gorenje.
Danes nimamo časa, da bi si pogledali center mesta, tako da še pridemo.
Željko Plavšić je lastnik Uninega kreativnega centra, ki je včeraj na
Pikinem festivalu predstavil posebno glino za oblikovanje zanimivih
figuric. Z njimi so člani delegacije odigrali tudi dve predstavi. Kaj je
povedal Pikini novinarki?
Izvedli smo tri lutkovne delavnice in uprizorili dve lutkovni predstavi. Sami izdelujemo lutke, s katerimi igramo, zato smo v umetniških
četrtih pokazali, kako. Z gosti iz Beograda predstavljamo iClay glino, ki jo želimo prodajati tudi v Sloveniji. Je fenomenalna – uporabljajo jo lahko otroci, stari le štiri ali pet let. Ustvarjajo le z rokami,
skoraj ne potrebujejo orodja. Je zdrava in čista. Tudi če jo otroci
pojejo, se ne bodo zastrupili. Ne lepi se na prste, podlago ali obleko,
nima močnega vonja, lahko jo mešate, da dobivate nove barve,
posuši pa se kar na zraku in ustvari penasto, a čvrsto strukturo.

SVEŽE IZ ZELENE
CONE
ENI BELI, DRUGI RDEČI

Eni beli, drugi rdeči, danes smo imeli rdeče, indijance namreč. Zaključek večera je bil obarvan indijansko.
Tu so bili raznoliki barvni, lepo okrašeni bobni in nekaj različnih vrst drugih tolkal. Na ognju se je kuhal
koprivin čaj z mešanico ostalih zelišč, s katerim smo se greli ob poslušanju ritmov bobna. V pravljičnem
vzdušju, je vsak posebej odtaval z mislimi na svoje pravljično mesto. Preobrazi se v indijanca in nas obišči
v indijanskem taboru tudi ti!

www.pikinfestival.si
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PIKA SI NAREDI
SAMA
KOŠARICA DOBROT
Jeseni lahko v gozdu naberemo
toliko zanimivih stvari! Storži,
listje, hruške ... Piki so nabrane
dobrote iz polnih žepov kar padale! Kaj nekaj bi rešilo težavo?
Pika si je izdelala košarico, iz katere ji zdaj kakšno hruško ukrade
tudi Ficko! Naredi si košarico tudi
sam, toda pazi se nagajivega Ficka, saj ima hruške zelo rad!
Potrebuješ papirnate krožnike,
voščenke za okrasitev, spenjač in
škarje.
Kaj narediš? Najprej z voščenkami pobarvaj krožnik. Zunanji rob
krožnika nato odreži stran, pri
tem ti lahko pomagata mamica
ali ati. Odrezani del uporabiš za
ročaj od košarice. Na štirih delih
zareži krožnik in oblikuj košarico.
Res ni težko! Sedaj pa hitro po pikasto na sprehod v gozd nabirat
jesenske plodove!
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IZ ZAKULISJA
KAKO JE PIKA DOBILA POLŽJE
HIŠICE
V eni izmed Pikinih delavnic
lahko barvaš prave polžje hišice. Kako jih je Pika dobila, pa
je prav zanimiva zgodba. ker so
bile predrage, da bi jih kupila, jih
je na pravi pustolovščini zbrala
njena pomočnica Pika Barbara.
Ta je na Facebooku zasledila,
da otroci njene bivše sošolke
barvajo polžje hiške. Uaaau,
kako lepe hišice, je pisala prijateljici. Lahko tudi jaz dobim
nekaj polžjih hišic? Rabim jih
1500. 1500?! No, ta pa je lepa.
A k sreči ima prijatelj prijateljice
Pikine prijateljice (joj, kako zapleteno) polžjo farmo. 500 jih je
dobila kar od njega, preostale pa
je Barbarina prijateljica šla nabrati v globel, kamor farma odlaga prazne hišice, da jih mravlje
do konca očistijo. Nato so jih še
prekuhali in oprali z belilom, da
so čiste in sijoče, pripravljene
na barvanje v Pikinih ustvarjalnih delavnicah. Zdaj veš tudi to,
kako je Pika dobila polžje hiške!
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PIKA NAPOVEDUJE
NABRUSI KOLESA, ZAJEMI
ZRAK IN ZAHOPSAJ V INDIJANSKI VEČER
Danes je prav poseben dan – Pikin festival bo
obiskala Pikina ambasadorka Katarina Čas. V
Pikino deželo pride popoldne, kjer se bo srečala s Piko, ob 19.30 pa jo lahko spoznaš na
pogovoru v Domu kulture.
Danes se bo dogajanje v Pikini deželi začelo
ob 9.00, ustvarjalne delavnice pa bodo odprte
od 9.00 do 13.30 in od 15.30 do 18.00.
Na Pikinem odru v Domu kulture Velenje bo ob
9.30 in 11.30 pravljična opera Janko in Metka – Čarobna dežela. Na Tomaževem odru v
velenjski glasbeni šoli pa bo ob 9.30 in 11.30
igrana predstava Kulturnega društva Škale z
naslovom Sapramiška.

Ob 15.30 se bo na Titovem trgu začelo Pikino
rolanje.
Ob 16.30 bo Lutkovno gledališče Velenje v
lutkovni četrti uprizorilo predstavo Metuljček
cekinček.
Ob 17.00 bo M Dance odplesal kolaž plesnih
točk.
Taborniki bodo pripravili Taborniški večer, ki
se bo začel ob 18.00.
Pika Nogavička pa bo lahko noč zaželela iz
svoje vile Čira-Čara ob 18.30.

Na Gusarskem odru se bo ob 15.30 predstavil
Tolkalni orkester Glasbene šole Frana Koruna
Koželjskega Velenje in z glasbo uprizoril grom,
ki ropota med oblaki.
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ORGANIZATORJI
FESTIVALA:
26. Pikin festival pod pokroviteljstvom Mestne
občine Velenje organizira javni zavod Festival Velenje skupaj
s soorganizatorji (Knjižnica Velenje, Medobčinska zveza prijateljev mladine
Velenje, Mladinski center Velenje, Muzej Velenje in JSKD – OI Velenje) ter partnerji (Šolski center Velenje, Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje, Vrtec
Velenje, Športna zveza Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, Galerija Velenje, ZKD
Šaleške doline, Ljudska univerza Velenje, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, TIC Velenje, osnovne šole in številne druge organizacije in društva iz Šaleške
doline).

DELOVNI ČAS 26. PIKINEGA FESTIVALA:

DELOVNI ČAS 26. PIKINEGA FESTIVALA
PIKASTE NOGAVIČKE PIŠEJO:
Ajda Gregorc
Laura Ikić
UREJA JIH:
Tina Felicijan
OBLIKUJE JIH:
Jure Sirše

PIKIN RADIO
96,3 MHZ
PIKINA POŠTA
pika@velenje.si

26. Pikin festival

Nedelja, 20. 9. 2015
-Bela dvorana in šotor: 10.00–17.00
-zunanja dogajanja: 10.00–18.30
Ponedeljek–petek, 21.–25. 9. 2015
-Bela dvorana, šotor, umetniške četrti:
9.00–13.30 in 15.30–18.00
-zunanja dogajanja: 9.00–18.30
-V času kosila obišči Vilo Čira-Čara, Pikino
mestno ulico, telovadi na poligonih, zapluj s
Pikino ladjo in uživaj na Pikini plaži ob jezeru.
Sobota, 26. 9. 2015
-Bela dvorana in šotor: 10.00–17.00
-zunanja dogajanja: 10.00–18.30

Velenje, 20. - 26. september

