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Otroški smeh in Pikina razposajenost so 
pregnali jutranje oblake in v sončku je 
zaživela tudi ulična zabava na Titovem trgu. 
Poleg mnogih interaktivnih delavnic – od 
živalske preobrazbe, kjer se lahko preleviš v 
svojo najljubšo žival, do letečih jajc – je tukaj 
tudi Pikina lepotilnica. 
Pika je znana po raziskovanju narave in 
norčijah, zato si lahko na njeni ulični zabavi 
ogledate tudi hišico na drevesu. 

Da pa jo lahko obišče tudi kapitan Nogavička 
in se tukaj počuti res domače, je na trgu 
postavljena prava gusarska ladja – se upaš 

povzpeti nanjo? Pravijo, da z nje vidiš na vsa 
Pikina prizorišča! 
Kot se za ulično zabavo spodobi, bodo na 
trgu vsakodnevno različni nastopi uličnih 
umetnikov. Včeraj je norčije izvajala 
vrvohodka iz Argentine Maria Celeste. Le 
kakšnim norčijam bomo priča jutri? 

Vsekakor tudi zadnje dni festivala ne bo 
šlo brez glasbe in uličnih iger, ki vas bodo 
zapeljale v vse vrste ustvarjalnih presenečenj 
veselega festivalskega rajanja. Če želiš 
raziskovati pravljični svet za vrati starih omar, 
pa se moraš udeležiti omarovanja po Omarah 
stare šare. Nikoli ne veš, kaj te čaka v omari. 
Morda tudi Pika …
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Pikasto dogajanje zajelo tudi Titov trg



PIKASTI UTRINKI DNEVA PIKASTI UTRINKI DNEVA

Poznaš Marie Celeste? Še ne? Potem pa 
moraš obiskati Titov trg in si ogledati njene 
predstave. Marie je namreč prava cirkuška 
ulična umetnica. Obvlada hojo po vrvi in 
ustvarjanje ogromnih milnih mehurčkov. 
Njeno umetniško ime je Espuma Bruma. 
Rodila se je v Argentini. To je zelo daleč, 

pravi Pika. Na južni polovici Zemlje, za 
gorami in ob morju. Tam je tudi obiskovala 
šolo. Uganeš, katero? Cirkuško! 

Kasneje se je preselila v Brazilijo in 
nadaljevala šolanje na šoli za klovne! »A je 
to mogoče? Šola za klovne? No, tja pa ne bi 
hodila le na malico,« se je pridušala Pika.

Ko jo je Marie slišala, je Piko brž naučila 
hoditi po vrvi. Zdaj tudi Pika in Ficko 
uganjata cirkuške norčije.
Bi jih tudi ti? Pridi na Titov trg in si oglej 
predstavo Espuma Bruma. 
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Vrtoglavi ulični ples

Včeraj je Pika v Glasbeni šoli Velenje priredila 
Večer prijateljstva. Otvorili so ga učenci OŠ 
Mihe Pintarja Toleda s Pikino pesmijo. 
Ta večer je namenjen druženju in utrjevanju 
vezi med osnovnošolci iz Velenja in Sarajeva. 
Vse se je začelo pred mnogimi leti, ko je Pika 
na svojem festivalu izbirala igrače za otroke v 
Sarajevu, ki so preživljali težke čase. 

Kmalu po vojni jim je igrače peljala v Sarajevo 
in tako se je začela zgodba o prijateljstvu, ki 
traja še danes. Sarajevčani vsako leto v času 
Pikinega festivala pridejo v Velenje. Maja 
pa otroci iz Velenja odpotujejo v Sarajevo. 
Spoznavajo jezik, kulturo, običaje in različne 

načine življenja. 
Na Večeru prijateljstva so učenci OŠ MPT in 
OŠ Safvet-beg Bašagić skupaj zapeli, zaplesali 
in zaigrali na inštrumente. Ogledali so si tudi 
film o dolgoletnem prijateljstvu. 

Pika pa jih je nagovorila v slovenskem in 
bosanskem jeziku. Punca obvlada vse!

Pikasto prijateljstvo



Pika ima v svojem krogu prijateljev veliko 
zanimivih ljudi, ki opravljajo raznovrstne 
poklice. Letos je na festival poklicala 
svojo prijateljico vedeževalko. Piki je 
napovedala prav zanimivo in razburkano 
prihodnost. Pika se je že zelo veseli. Zanima 
prihodnost tudi tebe? Vedeževalka te 

pričakuje na travniku na Titovem trgu. V 
svojem čarobnem kotičku s pomočjo kart, 
keliha, run in vedeževalske mize prerokuje 
malim, malo manj malim in tudi velikim 
obiskovalcem. Kaj te zanima? Zastaviš 
vprašanje in vedeževalka izbere posebne 
karte ali rune samo zate. Ko začutiš, da so 
pripravljene, jih odloži. Energije se povežejo 

in odgovor je na dlani!
Dobrega prerokovanja pa ni brez urejenega 
kotička. Opremljen je s samimi zanimivimi 
predmeti. Jabolki, kipci, stekleno kroglo, 
živalcami – Pika se ne more načuditi vsem 
skrivnostnim rečem. Te zanima kaj o tvoji 
simpatiji, ocenah ali jutrišnjem kosilu? 
Pikina magična prijateljica bo na Titovem 
trgu do konca tedna. Kar obišči jo! Z veseljem 
ti bo pomagala.
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V času Pikinega festivala se celo Velenje kaže 
v svoji najboljši luči. Pika namreč vse, kar 
je dobro, podvoji, kar je slabo, pa pospravi 
nekam v ropotarnico. Ker imamo v Velenju 
pikasto super javni prevoz Lokalc, je Pika 
naročila še boljši prevoz po pikasti deželi. 

Predstavlja vam prav poseben vlak V-ban, 
prvi svoje vrste daleč naokrog. Z njim lahko 
potuješ med Pikinimi prizorišči in skrbiš za 
svoje telo in duha. Prav zagotovo si po takšni 
vožnji zaslužiš Pikine čalapinke. S prijatelji 
lahko v družbi voznika varno prevoziš 
relacijo na nožni pogon in brez škodljivih 
emisij za okolje – saj veš, Pika je letos še bolj 
zelena kot običajno.

V-ban Vedeževalka

Pokukajte v prihodnost!



Pika že vrsto let pomaga otrokom. »Majhno 
dobro delo prekosi velike besede,« pravi. 
Vsem otrokom sporoča, da vsi njihovi 
vrstniki nimajo enake sreče. Nekatere je ujela 
bolezen, zato letos ne morejo raziskovati 

Pikine dežele. Da bodo čim prej okrevali, 
morajo ležati v celjski ali slovenjgraški 
bolnišnici. Pika pa bi jim vseeno rada 
narisala nasmeške na obrazke. Rada bi jih 
obiskala s svojim gusarskim prijateljem. Za 
obisk pa potrebuje cekinčke. Zelo bo vesela, 

če ji lahko tudi ti pomagaš pri njihovem 
zbiranju. V Rdeči dvorani poišči Gusarsko 
skrinjo in vanjo vrzi svoj prispevek. Prav 
vsak šteje. Pika se ti zahvaljuje.
Ker Pikina dobrodelna akcija Novo sonce – 
Pika pomaga poteka že trideset let, bo Pika 
kar dvakrat dobrodelna. 

Ne bo obiskala le bolnišnic, ampak bo 
posebno pozornost posvetila tudi tridesetim 
otrokom iz socialno ogroženih družin 
v Velenju. S pomočjo prijateljev jim bo 
omogočila živahne in razigrane aktivnosti. 
Poskrbela bo, da bo lahko vseh trideset 
otrok celo šolsko leto brezplačno obiskovalo 
športne, umetniške in druge dejavnosti, ki 
jih veselijo. Bravo, Pika!
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Pika tudi letos pomaga

Poznaš Pikinega prijatelja in nagajivega 
pomagača Ficka? V Pikinih filmih je njegovo 
bistro glavico pokrival klobuček, nosil pa 
je tudi oblačila. Si lahko zamisliš, kako bi 
izgledalo, če bi se prav vse opice oblačile kot 
Ficko? 

Ficko je navihan, Pika pa včasih pozabljiva 
– kot sama pravi, se mora včasih nakregat 
in nagnat spat, da zjutraj ni utrujena. 
Zato ji prav pride tako uporaben in pikast 
pripomoček, kot je jezikavi Ficko. Lahko 
si ga daš na hladilnik in nanj napišeš tisto, 
česar nikakor ne smeš pozabiti. Saj veš, kaj 
pravijo: pametni pišejo.

Jezikavi Ficko

 Kaj potrebuješ?

 • različne barve kartona za glavo, obraz in klobuk
 • tanjši roza papir za jezik
 • lepilo
 • škarje
 • pisalo
 • migajoče oči
 • spenjač
 • magnet

Kaj moraš narediti?

Najprej iz kartona izrežeš Fickovo glavo, 
obraz in klobuk. Pripraviš tanjši roza papirja in iz njega izrežeš jezičke.
Na izrezano glavo prilepiš še svetlejši karton za obraz in Ficku narišeš smrček in prilepiš 
migajoče oči. Na vrh glave prilepiš še klobuk, ki ga lahko okrasiš čisto po svoje – lahko 
je roza, črtast ali celo pikast! Na kup naberi roza jezičke in jih s spenjačem prilepi pod 
smrček. Za konec na hrbtno stran prilepi še magnet, da lahko z njim okrasiš hladilnik. Pa 
ga imaš! Zdaj ne moreš pozabiti ničesar več.
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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 – sobota, 14. september
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• Jutri bo na sporedu igriva mestna pustolovščina za družine. 
Pikina mini avantura za zlato Piko bo potekala med 8.30 in 15.30 
ob Velenjskem jezeru (zbor je na osrednjem otroškem igrišču).

• 
• Med 9. in 18.30 pridi na Cankarjevo ulico, kjer Pika prireja umetniško 

tržnico BazArt. Pikasto in pisano bo!
• 
• Na odru Taka-Tuka se bo ob 14. uri začel koncert Alenke Kolman, 

ob 15.30 bo začel prepevati Adi Smolar, ob 17. uri pa še Irena 
Vrčkovnik. Oh, to bo zabavno srečanje starih prijateljev!

• 
• Pika ni pozabila niti na 5. Pikin 24-urni humanitarni tek, ki se bo 

začel ob 18. uri na Velenjski plaži. Pikini prijatelji bodo kar celo noč 
in še cel dan neprestano tekli in tako Piki pomagali zbirati cekine 
za njena dobra dela. Bravo!

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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