
     

 

   

Bliža se 32. Pikin festival! 

Letošnji Pikin festival bo – pa čeprav ponovno na nekoliko poseben in drugačen način. Njegova že 32. 

izdaja se bo odvijala pod geslom Igra za vse!. Pika  bo na dogajanje v mestno središče vabila od petka, 10. 

9., vse do srede, 15. 9. 2021, delo pa bo v večji meri potekalo med soboto, 11. 9, ter sredo, 15. 9. 2021. 

Priprava letošnjega festivala je bila zelo velik, predvsem pa negotov zalogaj. Trdno odločeni, da ga vendarle 

speljemo, smo se opirali na njegovo bogato tradicijo in predvsem željo, da obiskovalcem ponudimo vsaj 

nekaj tiste radožive in razigrane (kulturne) zabave, ki jo živi in prinaša Pika.  

Delo na festivalu bo tudi letos prilagojeno aktualnim vladnim ukrepom za preprečevanje okužb z virusom 

SARS-CoV-2, zato imejte v mislih, da bo letošnji festival nekoliko drugačen – nekaj klasičnih delavnic 

sicer ostaja, druge pa se bodo spremenile v umetniške, interaktivne, motorične, raziskovalne, kulturne in 

gibalne kotičke in odre, ki bodo razpršeni po vsem mestu.  

Pika vas tako ob pripravi vseh aktivnosti ponovno kliče na pomoč! Če te zanima delo na Pikinem festivalu, 

prosimo, da izpolnjeno prijavnico v skladu s spodnjimi navodili oddaš najkasneje do 15. avgusta 2021. 

Plačilo za delo je 5 EUR neto oziroma 5,92 EUR bruto na uro. 

Pri tem seveda imejte v mislih, da je letošnje leto res nenavadno – težko je z gotovostjo organizirati, planirati 

in ob nenehnem spreminjanju epidemiološke situacije zrežirati festival takšne velikosti. Zato vas prosimo 

za razumevanje – čeprav si festival želimo izvesti, je seveda vse odvisno od takratne zdravstvene situacije 

in ukrepov vlade. Pri tem bi vas želeli opomniti, da pred prijavo razmislite, ali vaše zdravstveno stanje 

dopušča delo in sodelovanje, kjer je potreben stik z ljudmi – seveda bomo vaše delo prilagodili in poskrbeli 

za ustrezne varnostne ukrepe, a prijavo vseeno odsvetujemo, v kolikor spadate v katero izmed rizičnih 

skupin. Prav tako je za delo na festivalu potreben PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani). 

Prijavnico lahko oddaš: 

- preko e-pošte na naslov: pika@velenje.si, 

- osebno v Dom kulture Velenje,  

- ali jo pošlješ po pošti na naslov: FESTIVAL VELENJE (Za Pikin festival), Titov trg 4, 3320 Velenje. 

Prosimo, da ste pri izpolnjevanju prijave čim bolj natančni in da poskusite v odgovorih res predstaviti sebe 

in svoje interese, saj bomo tako lahko lažje naredili izbor za posamezna dela. To bo letos še posebej 

pomembno, saj bodo delavnice zastavljene drugače kot pretekla leta, potrebna bo velika mera prilagajanja, 

animacije in inovacije. O izbiri te bomo obvestili do 23. avgusta 2021. Za vse izbrane študente bo obvezen 

tudi uvodni sestanek, ki bo v petek, 3. septembra 2021, ob 17. uri, zato si rezerviraj tudi ta dan.  

Na koncu naj vam zaželimo še lepo poletje - upamo, da vam bodo trenutne razmere dovolile zaslužene 

počitnice preživeti tam, kjer si želite.  

Pikast pozdrav! 
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