30. PIKIN FESTIVAL
VELENJE, 9.–15. september 2019
www.pikinfestival.si

2. PIKASTE
NO(GA)VIČKE

10. september 2019

ZAČEL SE JE 30. PIKIN FESTIVAL!
Pikin skok v jubilejni festival | Fotografska razstava Ksenije Mikor | Skupaj raziskujmo Pikino deželo
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PIKA JE V MESTU!

POVORKA
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Razposajeno deklico je v mesto pripeljalo letalo, na oder je prišla z očkom kapitanom Nogavičko,
v spremstvu Laških mažoretk, z Anico in Tomažem, policistoma, celo lopova sta bila zraven
(in sta se lepo obnašala), največjo odgovornost (in Piko samo!) pa je nosila akrobatska skupina
Dunking Devils.

“Med letom sem predvsem uživala, malo sem potovala, se
sončila, malo sem se učila in pojedla toliko kroglic pregelk, da
sem sama še vedno stara 9 let, moj festival pa že 30!«

Pika je v mestu!
Že ves teden so se po Velenju pojavljale pike.
In Pika. Ta je vsakič, ko je odprla kakšno
razstavo, obljubila, da bo v ponedeljek na
Titovem trgu pripravila spektakel, ki ga bomo
pomnili. In res ga je! Včeraj si je več kot 3000
(to je zelo veliko, dodaja Pika) Pik in gusarjev
ogledalo Pikin skok v jubilejni festival. Vas
zanima, kako smo se imeli?

Pred Pikinim odrom na Titovem trgu so
se že dobre pol ure pred otvoritvijo začele
zbirati radovedne Pike in nadobudni gusarji,

“Piiikaaa!!!”
ki so nestrpno pričakovali prihod navihane
devetletnice.
V zraku smo čutili pričakovanje, saj gospodične
Nogavičke v Velenju ni bilo že leto dni. Več
kot 400 otrok Vrtca Velenje je s pomočjo The
Hišn’ banda zapelo njeno pesem, vsi pa smo
jo glasno klicali. Takole: Piiikaaa!!!
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PREDAJA LENTE

OTROCI S PIKINIMI ZASTAVICAMI
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Pikine predstave si lahko otroci ogledajo v
Domu kulture Velenje, v Glasbeni šoli Velenje
in v Kinu Velenje. Oh, pardon, v Pikinem kinu.

Pika je po pozdravu občinstva zaplesala
Pikin ples s svojimi plesnimi pomočnicami.
Sprejel jo je podžupan Mestne občine
Velenje, ki Pikin festival že 30 let z vso močjo
tudi podpira. Podžupan Peter Dermol ji je za
darilo prinesel lento, s katero je Pika postala
županja za ves teden.

Peter Dermol: »Od vas, otrok, pričakujem, da ta
teden ne hodite v vrtec in šolo, ampak da vse dni
rajate v mestu. Do konca tedna naj vas vodi Pika in
predajam ji lento.«
Uživajo lahko v ulični zabavi na Titovem
trgu, v svetu ustvarjalnosti v Rdeči dvorani
in na pisanem polju umetnosti na otroškem
igrišču.

Ta teden je po besedah podžupana zelo
pomemben, vsi otroci morajo uživati na
festivalu, prav nič se jim ne sme muditi v
šolo ali v vrtec.

“Vila Čira-Čara je tako zrasla, da se je
morala letos preseliti v Rdečo dvorano!”

PIKINA TORTA

PIKIN SKOK NA TRAMPOLINU

30
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Slavljenki Piki so organizatorji festivala
podarili še prav posebno torto. In kako so
jo presenetili! Torto so spustili kar s strehe
galerije. To pa je bil prizor!

Ko so se vsi posladkali, so se otroci lahko
zabavali na trampolinu z akrobati Dunking
Devils, raziskovali gusarsko ladjo ali uživali
v cirkuški predstavi.

“Ko si bom zaželela valov, bom šla na
Velenjsko jezero in obiskala očka. Skupaj bova
jezero preplula po dolgem in počez.”
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PIKA, KSENIJA TE SLIKA!

PIKA, KSENIJA TE SLIKA!
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Pika in Ksenija res imata posebno vez. Avtorico razstave je Pika presenetila in razveselila s
pisano torto, ki smo jo pojedli ob sproščenem klepetu. Fotografsko razstavo si lahko ogledate
v preddverju male dvorane Doma kulture Velenje.

Pika, Ksenija te slika!
Otvoritveni dan Pikinega festivala se je
zaključil z odprtjem fotografske razstave z
naslovom Pikin veseli teden.

Na razstavi magične utrinke pikaste sreče
prikazuje fotografinja Ksenija Mikor. V svoj
objektiv lovi podobe našega mesta že več
kot desetletje. Redno fotografira tudi Pikin
festival.
Tokrat je razstavila fotografije s prejšnjih
Pikinih festivalov. Na njih ne manjka veselega

druženja, svobode, sreče in rajanja, pa Pike
in Pikic, gusarjev, animatorjev ter staršev.

“Ta torta je prav takšne barve kot Ksenijina razstava!«
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PIKIN KOLOFON

PIKA NAPOVEDUJE

Pika med drugim napoveduje – sreda, 11. september
• Med 9. in 19. uro obišči Galerijo Velenje, kjer bo potekala ustvarjalna
delavnica Miškolin.
•
• 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 10.30 si lahko v Pikinem kinu ogledate risanke Kralj Matjaž, Gospod
Filodendron in jablana ter Podlasica.
•
• Ob 17. uri se bo na Titovem trgu začel županov sprejem prvošolčkov,
za tem pa se bo začela še cirkuška predstava Po klobuk. .

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

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!

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

“Pestri dnevi nas čakajo.”
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OBLIKUJE JIH
Vanesa Hasanović
NEODGOVORNA UREDNICA
Barbara Pokorny

