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Umetniška ulica na otroškem igrišču je 
zaživela. Hiša glasbe, likovni atelje, hiša lutk 
in druge hišice kulture skrbijo za umetniški 
utrip festivala. 
Vsak dan lahko v Pikinem muzeju spoznaš 
nov slovenski muzej – včeraj so gostili 
Posavski muzej Brežice. Otroci so se 
spoznali z raznolikimi drevesnimi vrstami in 
rezbarjenjem. 
Tu deluje tudi Pikin kino s filmskim studiem, 
kjer lahko prav vsak od vas posname voščilo 
za Piko. 

Zakaj že? Aja, Pikin festival praznuje 30 let! 

V hiši lutk predstavljajo zakulisje lutkovne 
ustvarjalnosti, predstavili ti bodo tudi različne 
ustvarjalne stile. Med festivalom prirejajo več 
lutkovnih predstav, za katere Pika pravi, da so 
odlične. Na igrišču stoji tudi oder Taka-Tuka, 

“Posnemi video voščilo za Piko”

kjer med festivalom skrbijo za raznoliko 
glasbeno, lutkovno in igrano produkcijo. 
Ker pa se za otroško igrišče spodobi, da ni 
namenjeno le kulturi, se tukaj lahko podaš na 
Pikin poligon, ki zabava tako telo kot duha.

Ne veš, kako bi potoval med različnimi 
prizorišči? Vabimo te na vožnjo z inovativnimi 
vozili na nožni in ročni pogon z gosenico, 
velekitom ali V-banom.
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Raziščite umetniško četrt
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Že vrsto let je tradicija, da velenjski župan 
na Pikinem festivalu sprejme prvošolčke. 
Tudi na 30. Pikinem festivalu ni nič kaj 
drugače. Le da je tokrat županu Bojanu 
Kontiču pomagal podžupan Mestne občine 
Velenje Peter Dermol. Njemu pa Pika, gusar 
in kapitan Nogavička. Skupaj so priredili 

uradni sprejem za natanko 384 otrok, ki so 
letos šli v prvi razred. Piki so se zdeli pravi 
frajerji. Pikin prijatelj Peter je prvošolcem 
zaželel uspešen začetek šolanja. Vse kaže, 
da je te dni res prav pikasto razpoložen. 

Otrokom je naročil, naj spoznajo kar se da 
veliko prijateljev in naj predvsem uživajo. 

»Za učenje bo kasneje še veliko časa,« je dejal, 
Pika pa mu je prikimavala. »No, pa sem te 
nekaj le naučila,« je bila zadovoljna. 

Druščina je otrokom predala darila, ki jih 
je poslal župan. Prav vsak je dobil še čisto 

svežo in prav debelo knjigo Pika Nogavička, ki 
jih bo večno spominjala na prve dni v šolskih 
klopeh.

Darilce pa je poslal tudi Muzej Velenje. Zdaj 
lahko vsak prvošolček doma čisto sam sestavi 
mastodonta. Juhej!
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Prvošolčki bodo brali o Pikinih dogodivščinah
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Pikino gledališče

Pika pleza!

Vragolije v vili Čira Čara!

Živahen Titov trg

Otroško igrišče



Galerija Velenje je tudi letos osrednje 
razstavišče Pikinega festivala. V njej 
čudovite ilustracije razstavlja častna Pikina 
ambasadorka Jelka Reichman. Njene like 
poznajo vse generacije. Le kdo se ne spomni 

Šivilje in škarjic, Mačka Murija, Zlate ladje, 
Šole igrač, naše Pike Nogavičke in mnogih 
drugih.
Vsak dan pa en risani junak v Galeriji Velenje 
oživi na prav poseben način. Do sedaj sta pod 
rokami Pikinih prijateljev zaživela Piki Jakob 

in Miškolin. Včeraj so otroci iz vrtca najprej 
poslušali obnovo pravljice, potem pa je vsak 
po svoji domišljiji narisal svojega Miškolina 
in ga modno oblekel. 

V pritličju so otroci ob pomoči Pikinih animatorjev izdelali mišjo hiško in jo opremili, nadstropje 
višje pa so po navodilih na mizi izdelali svojega miška.
V prihodnjih dneh bodo oživeli še liki iz pravljic Dvanajst slonov, Abeceda na polju in gozdu, 
Klobučarna ter Cepecepetavček. 

Iščeš tudi ti ustvarjalni navdih? Le oglej si razstavo slik in risb, ki krasijo številne knjige in 
revije. Galerija Velenje te vabi!

PIKASTI UTRINKI DNEVA PIKASTI UTRINKI DNEVA08 09

Ustvarjanje z Miškolinom



Po prizoriščih Pikinega festivala je letos 
razpršenih 5 prav posebnih točk. Ne grizejo, 
nič ne vlečejo za ušesa, imajo le dve zelo 
dobri lastnosti. Če jih obiščete, vas na njih 

animatorji nagradijo s posebnim gumbom, 
pa še zelo zabavne so, nekatere celo prav 
neverjetne. In kaj boste z gumbom? 
Če ga ravno nujno ne potrebujete za hlače, 
obiščite še preostale gumbo točke. Vseh pet 
postaj je označenih z velikimi gumbi. In 
kako poteka zbiranje gumbov? 
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Lov na Pikino zapestnico

“Sledimo velikim gumbom!”

Nizati jih lahko začnete na katerikoli postaji. 
Vsaka postaja ima na voljo eno barvno 
različico gumbov in elastično vrvico, na 
katero se gumbi nizajo v zapestnico. 

Ko boste zbrali 4 različne barve gumbov, za 
nagrado prejmete še glavnega rumenega na 
glavni INFO točki v Rdeči dvorani. In kje so 
postaje? 
To pa ne smemo povedati, lahko le en pikast 
namig: na Titovem trgu sta dve, po ena pa na 
otroškem igrišču in v Rdeči dvorani. 
Gremo v lov na Pikino zapestnico, sledimo 
velikim gumbom!
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Pika pogosto potuje po morju. Od svojega 
očeta si sposodi ladjo in zapusti svoj otok 
Taka-Tuka. Pluje po ozkih rekah in širnih 
morjih. S seboj vedno vzame Ficka in konja 
Alfreda. 

Na teh potovanjih spoznavajo nove prijatelje 
in raziskujejo oddaljene kraje. Včasih Pika 
namesto z ladjo potuje z brodolomskim 
splavom. Močna deklica si ga naredi kar 
sama. Z njim se zapodi na nepozabne 
dogodivščine. Veš, kaj je splav? Si želiš imeti 
svojega? Poglej, kako ga izdela Pika. Prav 
vesela bo, če ukradeš njeno idejo in izdelaš 
svojega.

Splav

 Kaj potrebuješ?

 • lesene »lučka« palčke
 • nabodalo
 • barvni papir
 • stiropor
 • flomastre
 • lepilni trak
 • lepilo za les
 • škarje

Kaj moraš narediti?

Lesene palčke pobarvaj in zloži v vrsto. Z lepilnim trakom jih zlepi na spodnji strani. Na 
eno stran nabodala natakni kos stiropora. Nato si izberi simbol zastave in na barvni papir 
nariši simbol. 
Na drugo stran nabodala pritrdi svojo zastavo. Z lepilom za les pritrdi stiropor na povezane 
lesene palčke. Splav je narejen. Kam bomo pluli najprej?

Utrinki z delavnic
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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
Vanesa 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 – petek, 13. september
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• Med 9. in 18.30 si lahko na travniku ob Mestni občini Velenje ogledate 
gobarsko razstavo, ki jo pripravlja Gobarsko društvo Marauh Velenje.

• 
• Med 9. in 19. uro se v Galeriji Velenje lahko udeležite ustvarjalne 

delavnice Abeceda v polju in gozdu.
• 
• Med 10. in 19. uro bo Velenjska promenada gostila Pikino promenado 

okusov.
• 
• Ob 10.30 si lahko v Pikinem kinu ogledate kratke filme o Mačku Muriju: 

1, 2, 3, Maček Muri!
• 
• Ob 11. in 15. uri se bo na Titovem trgu začel glasbeni performans z 

delavnico, ki jo bo vodil prav poseben umetnik – multiinstrumentalist 
Fran Cruz iz Španije.

• 
• Ob 17. uri se bo na Titovem trgu začela akrobatsko-cirkuška ulična 

predstava Circo pitanga: Nuptial ropes.
• 
• Ob 18. uri bo na Titovem trgu Glasbeni piknik z zasedbo The Šlagers.

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!

15




