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Ste v Pikini deželi že srečali dvojnico trenutne 
županje? Nima pisanih nogavic, niti pegic na 
nosku. Vsa je odeta v zlato, saj je pravzaprav 
pozlačen kip. In to živ! Zlato Piko spremlja 
prijatelj Zlati gusar. Ste se že fotografirali z 
njima? Hitro v Pikino deželo – nekje ju boste 
že našli.
Kaj pa plesalka flamenka? Ta je srebrna in 
tako zelo pri miru, da boste zagotovo vsaj 

malo trznili, ko se bo vendarle premaknila in 
preizkusila kakšen nov plesni korak. 
Tudi kip kovinske barve s svetilko je 
popolnoma zamrznjen na prizorišču, zeleno-
bela glasbenica pa igra na svoje inštrumente. 
Gospodična v dolgi obleki si želi biti podobna 

Piki, a namesto noska ji pike krasijo obleko. 
Koliko živih kipov je v Pikini deželi? Koliko ste 
jih že srečali? Po celem mestu jih je polno – 
poiščite jih!
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Ste že odkrili Pikino podstrešje v vili Čira-Čara? 
Še ne? Hitro v Rdečo dvorano! Pika tam skriva 
marsikaj. Od zaprašenih knjig, premajhnih 
oblačil, starih igrač in tudi kakšno pajkovo 
mrežo. Med vsemi stvarmi, ki jih ima, si je 
letos zamislila nekaj čisto novega. 
Pika je na svojem podstrešju odprla vrata 
domišljiji, raziskovalnemu svetu in prebujanju 
čutov. Naredila je pot za prav poseben sprehod 
skozi pet senzorialno obarvanih soban. V njih 
najdemo polno različnih zgodb, povezanih s 
Piko Nogavičko. 

Potopite se v Pikino podstrešje, odprite se 
spominom in novim izkušnjam. 

Dvigni prah na Pikinem podstrešju
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Lutke, ki oživijo



RAZISKOVANJE PIKINE DEŽELE

Ste na Titovem trgu opazili kaj nenavadnega? 
Poleg cirkuških predstav in pikastih stojnic, 
seveda. Ne? Kako da ne, ko pa je tako očitno! 
Pred občinsko stavbo stoji gusarska ladja. 

Kar na suhem? Res je. Tja jo je parkiral 
kapitan Nogavička, ko je prišel na obisk k 
Piki. Tako jo ima zmeraj na očeh. Tako ladjo 
kot Piko, da ne zganja preveč norčij. 
Zdaj si lahko na lastne oči ogledate, kako 
izgleda paluba gusarske ladje. Na njej 
so krmilo, daljnogled, mreže in seveda 
stopnice do vrha palube .. 
Misliš, da lahko s palube vidiš vsa Pikina 
prizorišča? Možno! Vsekakor pa lahko 
preveriš, kako dolga je vrsta za Pikine 
čalapinke – to pa je tudi tisto, kar nas vse 
vedno najbolj zanima.
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Gusarska ladja
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Pika največ potuje z ladjo, zato je tudi letos 
tekom festivala s svojimi prijatelji iz Kluba 
vodnih športov Velenje priredila Pikino 
jadralno regato na Velenjskem jezeru. 

Medtem ko je čakala vse tekmovalce, se 
je kratkočasila s stojo na rokah, oni pa so 
pripravljali jadrnice. Vsi niso bili dovolj 

močni, da bi jadrnico sami potisnili v vodo, 
zato jim je Pika z veseljem pomagala, da so 
lahko s široko odprtimi jadri zapluli. 
Veter jim je narekoval hitrost, valovi so jim 
krojili smer, Pika pa je navijala zanje. Vsi 
so se trudili, da bi prvi premagali izziv in si 
prikrmarili zlato Piko – najvišje festivalsko 
priznanje.

Pikina jadralna regata
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Na jubilejnem festivalu je Pika poustvarila 
napeto dogajanje televizijskega šova Mali 
šef. Za kuhinjskimi pulti so se med seboj 
pomerile kuharske ekipe šol Šaleške doline. 

Njihov izziv so bile prave Pikine palačinke. 
Pika je ocenjevala zmes, nadev in videz. 
Mmm, bila je še kako zadovoljna!
Tekmovanje sta popestrila mala kuharska 
mojstra Žak in Lana, ki sta Piki in 
obiskovalcem pripravila pikasto glavno 
jed in sladico. Ko so je približeval finale, 
je komik Tilen Artač z glasbo umirjal zelo 
naelektreno vzdušje. 
V finalu sta se pomerili OŠ Gorica in OŠ 

Antona Aškerca. Tekmovali sta v peki in 
okrasitvi najlepše torte iz Pikinih palačink. 
Laskavi naslov Mali šef Mercatorja na 30. 
Pikinem festivalu gre deklicama OŠ Gorica. 
Drugo mesto je osvojil kuharski par OŠ 
Antona Aškerca, tretje mesto pa sta zasedli 
učenki OŠ Livada. Bravo, dekleta!

Mali šefi so kuhali za Piko
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V teh pikastih dneh smo lahko v našem 
mestu zasledili množico uličnih umetnikov. 
S svojimi točkami so na Titovem trgu ustvarili 
pravo cirkuško vzdušje. Predstavilo se je 
veliko tako slovenskih kot tujih umetnikov. 

Multiinstrumentalist Fran Cruz iz Španije 
je s seboj pripeljal voz glasbil. Medtem ko 
je žongliral z bobnarskimi palicami in lovil 
ravnotežje na bobnih, je občinstvu zastajal 
dih. Akrobat Eric Adonbila nam je prikazal 
žonglersko predstavo s prav posebnimi 
elementi. Uporabljal je lavorje, ki jih je vrtel 
na rokah, palicah, stopalih in dežniku. In to 

kar tri, štiri in pet na enkrat! No, tega pa se 
še Pika ni spomnila. »Tega pa me boš naučil 
takoj, ko bova imela čas,« mu je zaklicala z 
V-bana, s katerim je potovala po prizorišču. 
Čarovnice umetniškega kolektiva Hupa 
Brajdič so male in velike zabavale z 
interaktivno plesno-glasbeno delavnico o 
magiji in življenju. 
Spektakel Circo Pitanga pa je občinstvo 
pustil brez besed. Dvigi, obrati, plezanje po 
vrvi, vrtoglavi spusti in nevarni skoki so bila 
prava pikasta paša za naše oči.

Če ste cirkuško dogajanje na Titovem trgu 
spregledali, ne obupujte – Pikini prijatelji 
akrobati, cirkusanti, glasbeniki in norčavi 
nagajivčki bodo še celo nedeljo uprizarjali 
svoje vrtoglave predstave. 

Titov trg zasedajo ulični umetniki



»Jaz, kapitan Nogavička, Alfred in še 
marsikdo smo veliki sladkosnedi. Ves dan 
bi se sladkali s čalapinkami, sladoledom, 
takšnimi in drugačnimi čokoladicami, pa 
rojstnodnevnimi tortami, lizikami in še 
čim,« Pika kar ni mogla nehati govoriti o 
svojih skominah po sladkih priboljških. 

A ko se nam sladkor topi v ustih, naše 
zobke napadejo črvički. Če pojemo preveč 
sladkarij, nas lahko tudi začne v trebuščku 
tiščati in boleti. Poide nam energija in najraje 
bi zaspali v viseči mreži. Zato nam starši le tu 
in tam dovolijo kakšen sladek priboljšek. Ker 
je Pika pametna deklica, si je izdelala liziko, 
ki si jo lahko privošči vsak dan, njen očka pa 
ne bo čisto nič jezen. Ustvari si prav takšno 
liziko tudi ti!

Mavrična lizika

 Kaj potrebuješ?

 • kos kartona
 • leseno nabodalo
 • flomaster
 • škarje
 • lepilo za les
 • klobčiče volne

Kaj moraš narediti?

Na kos kartona s flomastrom nariši velik krog. Vzemi škarje in ga izreži. Če imaš težave, 
prosi starše za pomoč. Eno stran kroga premaži z lepilom. Na poljubno dolge kose razreži 
klobčič volne. Prilepi jih v spiralo na krog. Ko se lepilo posuši, v karton zabodi nabodalo. 
Sladka lizika je nared.
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Domiselnost, ustvarjalnost, drugačnost in 
unikatnost so le nekatere izmed Pikinih vrlin. 
Ne le da rada pomaga prijateljem, ampak jih 
tudi preseneča z drobnimi pozornostmi in 

jim podarja unikatne izdelke. Veliko takšnih 
ste lahko včeraj našli na Cankarjevi ulici 
v samem jedru Pikine dežele. Tja je Pika 
povabila veliko umetnikov, rokodelcev, 
obrtnikov in drugih ustvarjalcev, ki jih je 
spoznala na svojem potovanju po Sloveniji. 
Ročno izdelana otroška oblačila, denarnice 
in torbice iz usnja ali blaga, čudovit nakit, 
skledice in ponvice za peko čalapink, 
spominki, marsikaj sladkega ter še in še 

pisanih nogavičk, saj na Pikinem festivalu 
brez njih res ne gre. Pikin BazArt je navdušil!

Pikin BazArt



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

Danes na Pikinem festivalu
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• Med 9. in 19. uro bo v Galeriji Velenje potekala ustvarjalna delavnica 
na temo  knjižnega junaka Cepecepetavčka.

• 
• Ob 10. in 14.30 si na Titovem trgu lahko ogledate akrobatsko-cirkuško 

ulično predstavo Circo Pitanga: Circus.
• 
• Ob 10.30 bo na Titovem trgu 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 16.00 BO NA TITOVEM TRGU ZAKLJUČNA SVEČANOST FESTIVALA IN 
SLOVO OD PIKE.

 
OB 17. URI BO NA TITOVEM TRGU NASTOPIL RAPER ZLATKO. 

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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