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Včeraj je Pikina dežela zaživela v vsem svojem 
žaru. Vas zanima, kaj vse vas v njej čaka? No, 
le počasi. Danes bomo spoznali dogajanje v 
Rdeči dvorani. Pardon, v vili Čira-Čara.

Vila Čira-Čara je med letom tako zrasla, da se 
je morala preseliti v Rdečo dvorano. Tukaj je 
med festivalom prostor za ustvarjalnost brez 

meja. 75 kotičkov buri otroško domišljijo, 
razdeljeni pa so v štiri Pikine sklope – tako kot 
v Pikini zgodbi. 

Na različnih ustvarjalnih in interaktivnih 
delavnicah otroci s Piko potujejo, izumljajo, 
raziskujejo in si izmišljujejo. Tudi razkazovanja 
moči ne manjka! Vsi športno navdušeni Pikice 
in gusarji se lahko podajo na raziskovanje 
plezalne stene. Tisti, ki raje opazujejo in 
tipajo, pa se lahko podajo na balkon vile Čira-

“75 kotičkov”

Čara na senzorialno potovanje po Pikinem 
podstrešju. 

Prideš na festival brez pikic in kitk? Nič 
hudega! Pikine pomočnice v Pikini lepotilnici 
bodo poskrbele, da bodo vsa lička pikasta in 
vsi lasje speti v nagajive kitke. 

Nasproti vhoda stoji Aničin oder, ki bo zaživel, 
če nam z otroško radostjo vseeno ne bo uspelo 
pregnati dežja.
Na balkonu vas čaka prav posebna razstava o 
Piki, ki se slika že 30 let. Na njej lahko skozi 
fotografije vseh festivalov do sedaj vidite, 
kakšno pot je že prehodil in kaj vse lepega smo 
že doživeli s Piko. Svoj foto spomin lahko še 
vedno dodate tudi vi. Pobrskajte po albumih 
in ga pripnite k razstavi!
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Spet doma – v vili Čira-Čara
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Včeraj je Pikino deželo obiskala Pikina 
prijateljica, kar sama ministrica za 
pravosodje Andreja Katič. Sprehodili sta se 
po prizorišču rajanja in malo poklepetali.

 

Ministrica je bila na obisku s prav posebnim 
namenom. Na odru Taka-Tuka je Piki 
podarila najpomembnejši pravni dokument 
v državi – Ustavo. In to z risbicami. Pravo 
Ustavo v stripu! Kot pravi Pikina prijateljica, 
je v njej zapisano, kako bomo živeli skupaj. 
Vsa pravila, ki jih imajo naši vrtci in šole, 
se morajo ujemati s tem, kar je napisano 
in narisano v tem dokumentu. Našo Piko 
je prosila, da po potrebi kaj popravi, in ob 

naslednjem obisku Velenja predstavi Ustavo v 
stripu s pikastimi popravki.  Ustava v stripu je 

po besedah ministrice zelo pomembna. Tako 
lahko državno ureditev, temeljne pravice, 
svoboščine in odgovornosti našim mladim 
državljanom veliko enostavneje približamo. 

Naše otroke bomo tako vzgojili v odgovorne in 
aktivne državljane in državljanke. V zahvalo 
za darilo je tudi Pika gostji podarila prav 

posebno presenečenje. Otroci Glasbene šole 
Velenje so ji zaigrali na svoja glasbila. V glasbi 
smo uživali prav vsi.
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Pika prejme Ustavo v stripu



Pikin festival so danes obiskali Pikini 
prijatelji iz Slovensko-švedskega društva. 
Njihova predstavnica nam je povedala, da 
je nad festivalom navdušena, saj vsako leto 
uspemo ujeti pravi Pikin utrip. Vsem dobro 

poznana junakinja knjig švedske pisateljice 
Astrid Lindgren je prav tako kot v knjigah 
tudi v živo nagajiva in pogumna – takšna 
pa je bila tudi pisateljica, saj je navdih za 
Pikine zgodbe iskala v svojih doživetjih. 
Društvo s Pikinim festivalom sodeluje že 

vrsto let in festival podpira tudi sponzorsko. 
Na letošnjem festivalu lahko obiščete tudi 
švedsko delavnico, se naučite nekaj švedskih 
besed in spoznate švedske običaje in živali, 
ki živijo v tej severni deželi.
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Pikina naveza s Švedsko

Omare stare šare so majhni svetovi, ki v 
javnem prostoru čakajo svojega raziskovalca. 
Kolektiv Tretja roka v svojo interaktivno 
instalacijo vabi vse generacije in z njo 
prebuja otroka v vseh. Za škripajočimi vrati 

raznolikih omar se skriva vse, kar si lahko 
zamisli otroška domišljija. Angažirajo vse 
vaše čute in vas dobesedno potegnejo vase. 
Pred vstopom v svet preteklosti in domišljije 
receptorka pove nekaj pravil in poskrbi, da 
vsak obiskovalec dobi kostum – to je lahko 
plašč, ruta, klobuk ali kaj druga, kar se skriva 

v njeni garderobi. 
In kaj potem? Vse je mogoče! Lahko raziskuješ 
omaro skrivnosti, zaplavaš v bazenu stare 
šare, si ogledaš star kino, obiščeš kiosk ali pa 
celo igraš šah. Na raziskovanju te spremljata 
tudi dr. Omaroslovja, ki prihaja iz davne 
Litve ter očarljiva in nagajiva Gaja. 
Pridi na omarošarjenje tudi danes! 

Omarošarjenje na Titovem trgu
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Dva prav posebna gospoda in ena še 
posebej atraktivna gospa so na Titovem trgu 
zabavali otroke in odrasle. Na hoduljah so 

bili presenetljivo visoki, a prav prijazni. Z 
njimi je prišel velik rdeči zmaj, ki je spuščal 
mavrico, če si ga ujel za rep. Mali lumpi so 
z veseljem poizkušali in rep tudi nekajkrat 
ujeli. 
Obiskovalci so prišli z otoka Taka-Tuka in s 
svojimi norčijami popestrili dogajanje vsem 
Pikicam in gusarjem. S seboj so prinesli 

nekaj predmetov z otoka in se z njimi igrali. 
Na žalost pa so z njimi prišle tudi ose, ki 
so posedale na Pikicah, gusarjih in starših. 
Gusar na hoduljah jih je samozavestno 
preganjal, tako da so lahko nadaljevali s 
predstavo. Med stvarmi, ki so jih prinesli, so 
bili cekini, s katerimi so žonglirali ter Pikini 
keglji, ki so si jih med seboj podajali. Nekaj 
so jih dali tudi otrokom, da so še ti preizkusili 
svoje spretnosti. Šlo jim je presenetljivo 
dobro. Kako to? Ker se vsakem otroku skriva 
vsaj malo Pike!
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Velikani v Pikini deželi



PIKASTI UTRINKI DNEVA10

Pika se je odločila, da bo letos na festivalu 
ustvarila manj odpadkov in jih bo s pomočjo 
obiskovalcev in sodelavcev pravilno 
zmanjševala ter ločevala!
Pika ve, kako pomemben je sozvočen odnos 
do narave. Zato je letos festivalu dodala 
naziv PRIREDITEV Z MANJ ODPADKI, ki je 

predstopnja Zero Waste prireditve. Pomagali 
pa so ji prijatelji iz društva Ekologi brez meja. 
Vse Pike in gusarje vabi k upoštevanju zaveze 
k bolj doslednemu ločevanju odpadkov na 
ekoloških otokih, ki jih najdete v Pikini deželi. 

Vzpodbujajmo drug drugega k trajnejšemu 
in vzdržnemu okoljskem razvoju, vzgajanju 
okoljske zavesti ter varovanju narave ob 
upoštevanju naravnih virov, ki predstavljajo 
za nas in za vse, ki bodo še prišli, omejitveni 
dejavnik sonaravnega in okoljskega razvoja. 
Pika se bo po mestu tako z otroki potikala z 
mislijo na boljše in čistejše okolje.

“Da gre zares, je Pika dokazala 
s podpisom listine.”

Pika je zelena
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Pika je poleti plula po oddaljenih morjih. 
Obiskala je mnogo zanimivih krajev in 
spoznala veliko novih prijateljev. 
Na enem izmed svojih potovanj je srečala 
otočane, ki so nosili prav posebne rožnate 
vence. Nad njimi je bila navdušena. Novi 
prijatelji so jo naučili, kako jih lahko izdela 
zase ter za Tomaža in Anico. Takoj se je lotila 
dela in svoje potovanje nadaljevala s čudovito 
rožnato ogrlico. 

Izdelaj si takšno, kot jo ima Pika. 

Venec

 Kaj potrebuješ?

 • barvni papir
 • slamice
 • tanko vrvico
 • svinčnik
 • škarje
 • luknjač

Kaj moraš narediti?

Na barvi papir si nariši različne oblike rožic, ki jih izrežeš s škarjami. Prosi starše, da ti 
pomagajo z luknjačem narediti luknje v sredini rožic. 

Slamice nareži na 2–3 cm dolge kose. Odreži daljši kos vrvi, ki bo šel okoli tvojega vratu. 
Nanj poljubno natikaj rožice in slamice. Na koncu naredi vozel in uživaj v svojem čudovitem 
vencu.



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 Velen-
je, 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 Ve-
lenje, 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

PIKIN KOLOFON

PIKIN KOLOFON

  

PIKA NAPOVEDUJE

Pika med drugim napoveduje – četrtek, 12. september
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• Pika te vabi med 9. in 19. uro v Galerijo Velenje na ustvarjalno delavnico 
Dvanajst slonov.

• 
• Ob 10. uri si lahko na Titovem trgu ogledaš ulično predstavo Espuma 

Bruma vrvohodke Marie Celeste, ki se bo ponovila ob 17. uri.
• 
• Med 10.30 in 12.30 raziskujte Omare stare šare na Titovem trgu.
• 
•  Ob 15.30 vas Pika vabi na zaključek Pikine bralne značke in lutkovno 

predstavo Svinjski pastir na odru Taka-Tuka (otroško igrišče).
• 
•   Zvečer ob 19. uri pa v Glasbeni šoli Velenje uživajte v Večeru prijateljstva, 

ki ga pripravljajo učenci OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje in OŠ Safvet 
Bašagić Sarajevo.

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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