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DRUŽILI SE BOMO LE ŠE JUTRI
Pika ima nov plašč | V rudniškem rovu | Na Taka-Tuki
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RAZISKOVANJE PIKINE DEŽELE

RAZISKOVANJE PIKINE DEŽELE
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Rudniški rov
Pikin klavir
Hoja po rokah, miganje z boki, sukanje koles,
hoja po vrvi in še in še. Pika ima zelo, zelo
veliko hobijev, s katerimi si krajša čas.
Ukvarja se tudi z glasbo, kakopak. Razmišljala
je in razmišljala. Ni vedela, ali bi pela ali bi
raje igrala kakšen inštrument. Poslušala je
slavnega pianista Mozarta, kako je virtuozno
opravil s svojo sonato. »No, ne cincaj,« si je
zaklicala in se vendarle odločila. In začela
učiti klavir.

klavir pa je skrajno naporno vaditi. »Saj
veš, moraš si predstavljati vse tipke in si
zapomniti, kje so, pa še predstavljati si moraš,

Ker Pikin festival poteka prav v rudarskem
mestu, se spodobi, da obiskovalci spoznajo
tudi rudniški rov. No, ne čisto pravega, temveč
pikastega. Kje ga najdete?
Vstopite v vilo Čira-Čara v Rdeči dvorani,
poiščite stopnice v drugo nadstropje, pojdite
malo naokoli in ta-daaa! Pokazal se vam bo
Pikin rov.

Vendar ni imela pravega klavirja. Na nepravi

“Pa srečno!”
kako zvenijo toni, ah …«
Zato si je s svojimi zlatniki kupila čisto pravega.
Če boste na Titovem trgu našli veliko rjavo
skrinjo, ki stoji na treh nogah – kar pogumno
pristopite in iz nje izvabite prijetne zvoke.

Pred vhodom vam bo Pikina pomočnica na
glavo poveznila čelado in vam v roke dala
rudarsko svetilko, nato pa vas bo napotila v
rov. In kaj vas tam čaka?

Oh, tega pa ne izdamo. Kaj bo pa rekla Pika, da
takole kvarimo njena najslajša presenečenja
… Pa srečno!
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PIKASTI DOGODEK DNEVA

PIKASTI DOGODEK DNEVA
preden je bila zadovoljna. »Biti mora udoben
in topel,« je ves čas poudarjala.

Pikin plašč

Ste opazili, da ima letos Pika čisto nova
pikasta oblačila? Pred letošnjim Pikinim
festivalom je namreč razpisala natečaj za
Pikina nova oblačila. Pika je dobila toliko

“Biti mora udoben in topel.”
dobrih idej, da je nagradila kar tri udeležence
natečaja. Eden izmed nagrajencev, Žiga
Gojević, je že takrat podal tudi idejo za Pikin
plašč. Prav ste prebrali, Pikin plašč!
Tudi našo pogumno Piko namreč tu pa
tam zazebe. Ko se sonček skrije, je lahko
že kar hladno. Zato je Pikina šivalnica med
festivalom začela krojiti Pikin plašč. Nastajal
je več dni. Pika ga je večkrat pomerila,

Ko je Pika včeraj prišla v šivalnico in
pomerila plašč, je bil popoln. »No, zdaj pa
moram prirediti modno revijo,« je sklenila.
Pika že ponosno nosi plašč. Seveda krojači
niso pozabili na kapuco, da se Pika ne
prehladi, in velike žepe, kamor lahko spravi
cekine in vse, kar po navadi nosi naokrog.
Če Piko srečate v novem plaščku, jo le
pocukajte za rokav in ji povejte, kako vam je
všeč njen novi videz.
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PIKA SI NAREDI SAMA

PIKASTI DOGODEK DNEVA
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Pika za srečo
Veste, kaj imata skupnega 1. in 30. Pikin
festival? No, poleg tiste prave Pike in Pikinih
prijateljev, seveda. Ne? Že od samega začetka
je ena izmed številnih Pikinih delavnic
posvečena ustvarjanju Pike za srečo.
Nič čudnega ni, da je naša preljuba junakinja
simbol sreče. Tudi mala Pikica za srečo, ki jo
lahko spraviš v žep in vedno nosiš s seboj,
nosi značilne oranžne nagajive kitke in
pegice na nosku in ličkih. Vse podrobnosti
pa so prepuščene domišljiji – lahko naredite
takšno, ki bo všeč vam. Ustvarjajte in
poskrbite za pikasto srečo vse leto!

Na Taka-Tuki
Pika je vedela, da bo na njenem 30. festivalu
veliko nastopajočih. Še več pa obiskovalcev.
Zato si je v mestu izbrala kar tri mesta
za pikaste odre in veliko prostora za vse
radovedneže.

Kaj potrebuješ?

pester danes in jutri, zato brž na V-ban in na
otroško igrišče.

Na otroškem igrišču se v umetniški
četrti skriva oder Taka-Tuka. Prijatelji iz
Lutkovnega gledališča Velenje na njem vsak
dan odigrajo po eno predstavo.
Pika tam sprejema tudi goste, popoldnevi
pa so rezervirani za glasbenike.
Kadarkoli se pojavi priložnost, pa nanj
priskačejo pravljičarji, ki s svojimi zgodbami
navdušujejo občinstvo.
Program odra Taka-Tuka bo še posebno

••
••
••
••
••
••
••

mali cvetlični lonček
barve
čopiče
kosmate žičke
oranžno okrasno travo za lase
leseno kroglico
vroče lepilo

Kaj moraš narediti?
Najprej mali cvetlični lonček pobarvaj tako, kot želiš, da izgleda obleka tvoje Pike za srečo.
Nato močno popihaj in poskrbi, da se barva dobro posuši – da se ne umažeš, ko sestavljaš
svojo Piko!
Na leseno kroglico Piki nariši oči, nos, usta in pegice. Nato skozi luknjo vtakni dve kosmati
žički – to sta njeni nogi. Na vrh kroglice nalepi še lase in Pikina glava je končana. Nato
skozi luknjo na spodnji strani cvetličnega lončka vtakni kosmati žički in Pikino glavo
prilepi na lonček. Tako, sedaj imaš svojo Piko za srečo. Pa srečno!
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PIKIN KOLOFON

PIKA NAPOVEDUJE

Pika med drugim napoveduje – nedelja, 15. september
• Med 9. in 19. uro bo v Galeriji Velenje potekala ustvarjalna delavnica
na temo knjižnega junaka Cepecepetavčka.
•
• Ob 10. uri se bo na Titovem trgu začela ulična predstava žonglerjev
Tom&Jerry.
•
• Ob 11. uri lahko na odru Taka-Tuka na otroškem igrišču prisluhnete
koncertu Anike Horvat s kitaristom Juretom Lesarjem.
•
• Ob 11.30 se bo na Titovem trgu začela magična predstava Wladimirjev
magični kabaret.
•
• Ob 12.30 bo Titov trg zavzela akrobatsko-gledališka predstava Miličnika
na hoduljah.
• Ob 14.30 se bo na Titovem trgu začela akrobatsko-cirkuška ulična
predstava Circo Pitanga: Nuptial ropes.
OB 16.00 BO NA TITOVEM TRGU ZAKLJUČNA SVEČANOST FESTIVALA IN
SLOVO OD PIKE.

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
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
Vanesa Hasanović
LEKTORIRA JIH
Katarina Rošer
UREJA JIH
Tina Felicijan
OBLIKUJE JIH
Vanesa Hasanović
NEODGOVORNA UREDNICA
Barbara Pokorny

