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PIKA SE PO RAZSTAVIŠČIH POTIKA
Pika odpira razstave | Pika sprejme častno ambasadorko | Pika prihaja v mesto
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LETOS SE DOBIMO V MESTU!
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Potem pa zelo previdno prečkajte cesto in že boste zakorakali v Pikino deželo!

Veste, kaj je še novega? Pika ima nova oblačila! »Ob tako visokem jubileju pa se že spodobi, da
se tudi jaz očedim,« pravi Pika.
Ajaaa! Še tooo! Letos bo Pika še posebno prijazna do okolja. Odločila se je, da bo na festivalu
ustvarila manj odpadkov in jih bo s pomočjo obiskovalcev in sodelavcev vestno zmanjševala
te r pravilno loče vala. Zato ji pomagajte in ve stno ločujte odpadke, ki jih lahko odvrže te na
ekoloških otokih na prizoriščih festivala.

Letos se dobimo v mestu!
Pika si je ob tako visoke m jubile ju Pikine ga
festivala privoščila kar nekaj novosti.
Letos bo festival nekoliko prej kot po navadi –
potekal bo med 9. in 15. septembrom. Ne bo
se začel v nedeljo, temveč v ponedeljek. Pa še
to! V ponedeljek, 9. septembra, bo Pika ob 17.
uri na Titovem trgu priredila veeelik sprejem
za vse e e svoje prijate lje , zato ustvarjalne
delavnice še ne bodo odprte.
Raziskovanje Pikine de že le se bo zače lo dan
kasneje, v torek, 10. septembra, trajalo pa bo
vse do nedelje, 15. septembra, ko se bo Pika
poslovila na Titovem trgu ob 16. uri.
Pika vas tokrat ne bo sprejela ob Velenjskem
jezeru, pač pa kar v središču mesta. Potikala
se bo po Rdeči dvorani (v času festivala znani
kot vila Čira-Čara), kje r pripravlja množico
ustvarjalnih delavnic. Na otroškem igrišču bo
raziskovala umetniške četrti, na Titovem trgu
pa uganjala ulične norčije.
Prizorišča bodo od torka do četrtka odprta od

“Pika ima nova oblačila!”
9. do 18.30 s kratko pavzo za kosilo (z izjemo
otroške ga igrišča), kone c te dna pa bodo vsa
prizorišča odprta ves čas med 9. in 18.30.
Ko se boste pripe ljali v Ve le nje , sle dite
Pikinemu gumbu, ki vas bo pripeljal na veliko
parkirišče.

“Ob tako visokem jubileju pa se že
spodobi, da se tudi jaz očedim.”
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JELKA REICHMAN - PRVA ČASTNA PIKINA AMBASADORKA
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Oh, kako ve se la je bila, ko je Je lka spre je la
nje no povabilo! Sre čali sta se v Gale riji
Velenje, kamor je slavna ilustratorka prinesla
ogrooome n sve že nj čudovitih ilustracij. Piki
je dala častno besedo, da bo širila dober glas
o njej, Pika pa je slavnostno odprla razstavo,
ki si jo vsi ljubite lji prikupnih knjižnih likov
lahko ogledate vse do 5. oktobra.

Pika je dobila prvo častno ambasadorko
Saj že ve š, da Pika vsako le to pošlje pikasto
pismo e ni izme d svojih ljubih prijate ljic in
jo prosi, naj obišče nje n fe stival in postane
njena ambasadorka. No, ker je letošnji festival
ne kaj prav pose bne ga, saj je že tride se ti
zapore d, se je Pika odločila, da bo tudi
le tošnja ambasadorka ne kaj pose bne ga, saj
bo postala prva Pikina častna ambasadorka.
»Ja! Odlična zamisel!« je vzkliknila Pika.
Pika ima ne izme rno rada vse pogumne
de klice , vsa de kle ta, ki ne odraste jo, vse
dame in gospe, ki poznajo skrivnost kroglic
pre ge lk. Ko je tuhtala, kate ro naj nahe ca –
kate ra bi si zaslužila čast, da postane nje na
prva častna ambasadorka, se je mrščila in
brundala, dokle r ni na ste ni svoje vile ČiraČara zagle dala svoje ga najljubše ga portre ta.
»He j! Ta risba je že stara, ampak še ve dno
sem si na njej najbolj všeč. Moja prijateljica
ilustratorka Je lka Re ichman je re s opravila

“Ja! Odlična zamisel!”
odlično de lo. He e e j!!! Njo povabim, naj
postane moja prva častna ambasadorka!
Mogoče bo prine sla še ve č risbic. Tiste z
Mačkom Murijem in Pikijem Jakobom so mi
še posebno všeč … Ja, kar njej bom pisala,« je
bila zadovoljna Pika.

Jelka Reichman: »Veste, kaj je moje, kar je tudi Pikino? Pravzaprav od vseh otrok,
posebno pa deklic? Pogum. Pogum, da se loti vsega in zanjo nič ni nerešljivo. Veste, kaj
je pravi pogum? Ne to, da si upaš skočiti v neko jamo in se polomiš. To ni pogum, to je
neumnost. Pravega poguma, da se lotiš življenja, da zagrabiš bika za roge in ne odlašaš,
ni na pretek.«
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PIKA V FOTOGRAFSKEM OBJEKTIVU
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In kaj je nje na skrivnost? Kot sama pravi, nam jo razkrije te kom fe stivala prihodnji te de n.
Vabljeni vse Pike in vsi Pikoti, da si razstavo v atriju Velenjskega gradu ogledate.

Pika v fotografskem objektivu
Atrij Ve le njske ga gradu je tokrat odprl vrata
prav pose bni Pikini fotografski razstavi z
naslovom Pika se po mlade m me stu potika.
Že 30 le t. Zakaj je tako pose bna? Ke r jo je
Pika posvetila 30-letnici Pikinega festivala in
60-le tnici Vele nja. Osnovnošolce je povabila,
da po Ve le nju lovijo motive pikaste in srčne
energije.
Pikini komisiji je fotografije poslalo še st
osnovnošolk, starih od šest do 14 let. Prav vse
fotografije so na ogle d v atriju Ve le njske ga
gradu. Nad njimi je bla navduše na tudi
živahna Pika, ki že komaj čaka na zače te k
festivala. Slovesno je razglasila, da so Korina
Pirtovše k, Brina Lande ke r, Miša Časl, Pia
Lande ke r, Nuša Prije vić in Sara Ome rovič
zelo dobro pretegnile svojo fotografsko žilico
in si zato vse zaslužijo nagrado. Zato je Pika
vse m podarila pikaste nagrade in poskrbe la
za fickaste norčije, kot se zanjo spodobi.

“Škljoc, škljoc!”
Razstavlje ne fotografije prikazuje jo, kako
mladi vidijo naše mlado me sto. In Piko, ki
ostaja ve čno mlada – to dokazuje že de jstvo,
da je stara komaj de ve t le t, nje n fe stival pa
letos praznuje že okroglih trideset.

30
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PIKASTE RAZSTAVE V KNJIŽNICI VELENJE!

Pikaste razstave v Knjižnici Velenje
Velenje počasi dobiva pikasto podobo.
Za tem, ko se je na Velenjskem gradu odprla
Pikina fotografska razstava, se je pikasto
preoblekla še Knjižnica Velenje. Tam si lahko
ogle date tri razstave . Razstava Pika se po
mestu že 30 let potika predstavlja 30-letni arhiv
časopisnih izrezkov Našega časa. Na Festivalu
Ve le nje so pobrskali po arhivih in pripravili
razstavo drobnih Pikinih spominkov.
Tre tjo razstavo so v sode lovanju s Knjižnico
Ve le nje pripravili otroci Vrtca Ve le nje . Na
ogle d so postavili likovna de la na te mo Na
pote pu po me stu s Piko Nogavičko. Ke r pa
le tos pole g 30-le tnice Pikine ga fe stivala
slavimo tudi 60-letnico Velenja, so otroci vrtca
Velenje naslikali 60 portretov – Obrazi našega
me sta. Pole g te ga pa je me se ca se pte mbra
bralka me se ca Je lka Re ichman – le tošnja
častna ambasadorka Pikine ga ef stivala.
Odprtje razstave so popestrili navihani pevci
Otroške ga pe vske ga zbora Vrtca Najdihojca

“Velenje že dobiva pikasto
podobo!”
Ve le nje , se ve da pa na dogodku ni manjkala
mojstrica vragolij – pegasta Pika Nogavička.

PIKASTE RAZSTAVE V KNJIŽNICI VELENJE!
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PORTRETI IZ SMETI? ZAKAJ PA NE!

Portreti iz smeti? Zakaj pa ne!
Vila Rožle v svojih prostorih gosti še e no
Pikino razstavo. Razstava Pe tra Matka
nosi naslov Portre ti X, nje na te matika pa
je na kožo pisana le tošnje mu 30. Pikine m
festivalu.
Ve š, da je tokrat Pikin fe stival prire dite v
z manj odpadki? Re s je , Pika se je kot
dolgole tna prijate ljica in zave znica narave
odločila, da bo na nje ne m fe stivalu manj
odpadkov. Tisti, ki so ne izogibni, pa bodo
pravilno loče ni. Prav ume tnik Pe te r Matko
je zagovornik ponovne uporabe odpadnih
materialov.
Tudi portre ti, ki so razstavlje ni, so nastali
iz odpadkov – kot sam pravi, so ti odliče n
ume tniški mate rial. Dogode k so pope strili
pevci Mladinskega pevskega zbora Osnovne
šole Gustava Šiliha Ve le nje , kje r je vse do
upokojitve poučeval tudi Peter Matko.

PORTRETI IZ SMETI? ZAKAJ PA NE!
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PIKA VIDI V PRIHODNOST

Pika vidi v prihodnost
V gale riji Mladinske ga kulturne ga kluba
eMCe plac je Pika odprla še zadnjo razstavo,
pre de n v pone de lje k še uradno odpre tudi
festival. Ob jubilejnem 30. Pikinem festivalu
se Pika vrača v mesto.
Kje pa bo fe stival pote kal če z 30 le t? S te m
vprašanje m so se spopadli osnovnošolci
Osnovne šole Livada. Kot prvi so se odzvali
na nate čaj, ki bo pote kal še nasle dnjih 30
le t. Te ma nate čaja je ustvarjanje plakatov
za 60. Pikin fe stival le ta 2049. Z nate čaje m
spodbujamo mlade , da na unikate n način
likovno uprizorijo podobe mesta in festivala
če z 30 le t, kot ga vidijo sami. Pika poziva
vse, naj se v nasle dnjih 29 le tih odzove jo na
natečaj. Tako bomo skupaj ustvarili časovno
kapsulo pogleda na leto 2049. Vsekakor pa na
plakatih ostajajo podobe ikoničnih Pikinih
čalapink.

PIKA VIDI V PRIHODNOST
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PIKA NAPOVEDUJE

Pika napoveduje – torek, 10. september
• Med 9. in 19. uro bo v Galeriji Velenje potekala ustvarjalna delavnica s
Pikijem Jakobom.
• Ob 10. uri se bo na Titovem trgu začela ulična predstava vrvohodke Marie
Celeste, ki se bo ponovila še ob 16. uri.
•
• Med 10.30 in 12.30 ter med 15.30 in 17.30 se lahko na Titovem trgu potopite
v Omare stare šare.
•
• Ob 15.30 se bo na odru Taka-Tuka na otroškem igrišču začela predstava
Snežinka in rožica.
•
• Ob 17. uri se bo na Titovem trgu začela ulična predstava Čupakabra:
Hoduljarji.
•
• Ob 17.30 lahko na odru Taka-Tuka na otroškem igrišču prisluhnete koncertu
godalcev Glasbene šole Velenje.
•
• Ob 18. uri se bo na Titovem trgu začel travniški kamišibaj. Pripovedovala bo
Jana Flego.

Drage meščanke in meščani, dragi otroci,
Pikina scenografija, ki jo lahko občudujete po mestu, je plod umetniških rok
številnih Pikinih prijateljev, ki so vanjo vložili veliko dela, časa in svoje domišljije.
Narejena je z mislijo na otroke, v njihovo veselje in zabavo. Pika vas prosi, da
nanjo pazite, je ne uničujete ali uporabljate drugače, kot je predvideno. Če
pri takšnem neprimernem ravnanju opazite druge, opozorite organizatorje,
predvsem pa bodite sami dober zgled!
Velja pikasta zahvala!
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PIKIN KOLOFON

PIKIN KOLOFON
ORGANIZATORJI FESTIVALA
30. Pikin festival pod pokroviteljstvom Mestne občine Velenje organizira javni zavod Festival Velenje skupaj
s soorganizatorji (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Knjižnica Velenje, Mladinski center Velenje, Muzej Velenje, JSKD – OI Velenje, Vrtec Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, ŠRZ Rdeča
dvorana Velenje) in partnerji (Šolski center Velenje, Športna zveza Velenje, ZKD Šaleške doline, Univerza za III.
življenjsko obdobje Velenje, Galerija Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline Velenje, Ljudska univerza Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Policijska postaja Velenje, Gasilska zveza Šaleške doline, Ekologi brez meja,
Eurofins Erico Slovenija d. o. o., osnovne šole Velenja ter številne druge organizacije, društva in podjetja iz
Šaleške doline).
DELOVNI ČAS 30. PIKINEGA FESTIVALA
Ponedeljek: odprtje Pikinega festivala na Titovem trgu ob 17. uri
Od torka do četrtka: Rdeča dvorana in Titov trg 9.00–13.30 in 15.30–18.30
		
Otroško igrišče 9.00–18.30
Od petka do nedelje: Rdeča dvorana, Titov trg in otroško igrišče 9.00–18.30
PIKINA POŠTA
pika@velenje.si
PIKINA SPLETNA STRAN
www.pikinfestival.si
PIKIN RADIO
96,3 MhZ
PIKASTE NOGAVIČKE PIŠEJO, FOTOGRAFIRAJO IN RIŠEJO
Uršika Holešek
Lucija Skutnik
Jurij Vodušek
Rok Bačovnik
Ksenija Mikor
Peter Žagar
Vanes Hasanović
LEKTORIRA JIH
Katarina Rošer
UREJA JIH
Tina Felicijan
OBLIKUJE JIH
Vanesa Hasanović
NEODGOVORNA UREDNICA
Barbara Pokorny
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Organizator 30. Pikinega festivala:
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Partnerji:

Pokrovitelji

SOORGANIZATORJI IN PARTNERJI
SOORGANIZATORJI IN PARTNERJI

Razsta
Razstave

Materialni pokrovitelji

Razstave na 29. Pikinem festivalu

Partnerji: Šolski center Velenje, Športna zveza Velenje, ZKD Šaleške doline, Univerza
za III. življenjsko obdobje Velenje, Galerija Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline
Velenje, Ljudska univerza Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Policijska postaja Velenje,
Gasilska zveza Šaleške doline, Euroÿ ns Erico Slovenija d. o. o., osnovne šole Velenja
ter številne druge organizacije, društva in podjetja iz Šaleške doline

Medijski pokrovitelji

