moj prihod in
odprtje Pikine
ga
festivala bo v
soboto,
10. septembra
2022, ob 11. ur
i
na Titovem tr
gu.

delovni čas
•
•
•
•
•

Sobota, 10. 9., 10.00–18.30
Nedelja, 11. 9., 10.00–18.30
Ponedeljek, 12. 9., 9.00–13.30 in 15.30–18.30
Torek, 13. 9., 9.00–13.30 in 15.30–18.30
Sreda, 14. 9., 9.00–13.30 in 15.30–18.30

V
PIKIN POZDRA
Celih 33 let je bilo treba, da bo končno tako, kot rada in vztrajno
ponavljam: NAROBE SVET je čisto prav! Drage Pike in gusarji, spet
smo nazaj in naprej! Pikin festival vam maha z največjim objemom
in vas pričakuje s prav posebno toplino v srcu, saj bo, po dveh
izvedbah, ki sta bili res čisto iz narobe sveta, letos ponovno v
polnosti bogat in barvit, nasmejan in razigran. Na prvi pogled bo
vse, kot mora biti, če pa boste pogledali malo pobližje, dovolj bo
že eno gusarsko oko, boste videli, da se bomo igrali, raziskovali
in ustvarjali po posebnih pravilih, napisanih za vse, ki ste že
kdaj naredili stojo in videli svet z druge strani. Naj nas povežejo
trenutki, ko lahko prav vse počnemo drugače, kot to počnete
vsak dan – dobrodošli pri meni doma!

S Piko vam kličeva:
Pridite v Velenje!
Obljubljava vam
super doživetje!

OVOR

ŽUPANOV NAG

Drage Pike, dragi gusarji! Dobrodošli na Pikinem festivalu v Velenju!
Vsako leto imam najraje čas, ko Velenje preplavite male Pike in
pogumni gusarji. Takrat za nekaj dni šefica mesta postane Pika,
jaz pa imam več časa, da se veselim Pikinih dogodivščin skupaj z
vami.
Letos bo Pikin svet menda narobe svet in komaj čakam, da spoznam,
kakšen bo. Bodo takrat torej dovoljene tudi kakšne avšarije in ne bo
potrebno čisto vsega ubogati, kar bodo želele mamice in očki? Pa to
bo super, a ne? Včasih je prav, da je malo tudi tako. Zato vas, dragi
Pikini prijatelji, prosim, da takrat, ko bo v našem mestu glavna Pika,
hodimo vsi po mestu z velikimi nasmehi, pisanimi nogavicami in da
obiščemo čim več dogodkov in delavnic. Tiste dni bodimo čisto malce
nagajivi in igrivi tudi mi, malo starejši obiskovalci Pikinega festivala.
Gusarski pozdrav!

Peter Dermol,
župan Mestne občine Velenje

Lepo pozdravljeni,
v veliko veselje mi je, da sem lahko letos z vami, in da sem
pokroviteljica Pikinega festivala, kar je zame velika čast.
Zelo se veselim sodelovanja z vami in vem, da tudi vi
hrepenite po novih dogodivščinah, ki nas čakajo na
Pikinem festivalu.
Letos je zelo veliko ustvarjalnih vsebin in Pika mi je namignila,
da bo tema festivala Narobe svet, kar je zelo izjemno, zabavno
in mi je zelo všeč. Spomnila sem se čudovite pesniške zbirke s tem
naslovom, ki jo je napisal Alojz Gradnik. Tudi jaz imam rada včasih
»narobe svet«, ker moramo pogledati na svet tudi z druge strani,
da lahko resnica zaživi v pravilnih odgovorih. Še več kot to, včasih
se mi zdi, da gre kakšna stvar v obratni smeri, npr. prehitro dihamo,
preveč sedimo, jemo prehitro, roke si narobe umivamo, narobe
ločujemo smeti, nepravilno spimo …, ampak najprej moramo znati biti
srečni, veseli, potrebujemo gibanje in druženje.
In vse to imamo tukaj na Pikinem festivalu, ki je magičen prostor,
skrivnostno popoln in zanimiv. Naj vam bo Pikin festival možnost za
raziskovanje, saj tako potrjuje, da ta Narobe svet, ki je zdaj še čisto
majcen, počasi zraste prek meja.
Janja Garnbret

OVITELJICa
ČASTNa POKR
ET
JANJa GARNBR

Večer s častno
pokroviteljico bo
v ponedeljek, 5. septembra,
ob 19. uri v Domu kulture
Velenje. Tu jo bomo skozi
pogovor z Bojano Špegel
pobližje spoznali, Pika pa jo
bo iz častne pokroviteljice
spremenila v novo Pikino
ambasadarko, ki bo svet
obrnila od zgoraj navzdol
in še počez.

LA:
TEMA FESTIVA
ET
nAROBE SV

Pripravite se na zanimivo festivalsko raziskovanje in igranje na
vse pretege, saj je tema letošnjega festivala nAROBE SVET.
Od malega se učimo, kako to in ono delati prav, po pravilih
in navodilih. A najbolj se smejimo in zabavamo, ko kaj delamo
malo po svoje, obrnemo stvari na glavo in najdemo svoj narobe
prav, napišemo svoja pravila. Narobe svet je Pikin svet, otroški
svet, svet, stkan s samosvojimi pravili. Vse je narobe in hkrati
v najlepšem redu. Na igrivi strani nasmeha se razpre mavrica
otroške domišljije in se zaiskrijo oči. Upamo, da se skupaj srečamo
v tem narobe svetu. Srečni in nasmejani.

Veste, kaj vse je po Pikino prav?

• Pika po svoje prav nosi dve različni nogavici.
• Škarje ji pridejo po svoje prav, ko je špagete,
saj predolge kar sproti poreže.

• Krtače si zaveže na noge, da je čiščenje lahko prava zabava.
• Spi z nogami na vzglavniku.

• Konja jezdi obrnjena nazaj.

• V šolo bi najraje hodila med počitnicami, če bi se zanjo
seveda sploh odločila.
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IŠČA

PIKINA PRIZOR
Rdeča dvorana

• glavna informacijska točka
Pikinega festivala
• 40 ustvarjalnih kotičkov
• 10 Čira-čara iluzij
• Legorobotika
• Pikina lepotilnica
• plezalna stena z inštruktorji
• Pikina trgovina
• norčavi gibalni poligoni
• prostor za počitek in malico
• zbirno mesto dobrodelne
akcije

Dvorišče pred Rdečo
dvorano
• skate poligon
• steza za gokart
• okrepčevalnica

Titov trg z okolico

• Alfredov oder z glasbenoscenskim programom
• 20 interaktivnih
spretnostnih igralnih postaj
• Pikino mesto: čalapinke,
Fickarna, Pikina pošta,
Pikina trgovina, ko-kokokice, zdravstveni dom,
informacijska točka
• zbirno mesto dobrodelne
akcije
• Pikin kamp, disko, indijanski
tabor, taborniki, plaža in
veslanje na suhem
• Pikin frizeraj, kuhinja,
šivalnica z izmenjavo otroških
oblačil in modna pista
• Likovna četrt

•
•
•
•
•

Kino četrt
Glasbena četrt
Galerija Velenje
Pikin sejem
okrepčevalnica

•
•
•
•
•
•

Pikin poligon »Ne stopi na tla«
Pikin vrt dobrih idej
Lutkovna četrt
Muzejska četrt
Knjižna četrt
jezdenje konjev

Mestno otroško igrišče
Velenjska promenada
– Pikino igrišče
•
•
•
•
•

seneni poligon
snowboard poligon
inovativna vozila
poligon za pogumne gusarje
predavanja za starše

Park pred gimnazijo

• Fickov oder z lutkovno,
igrano in glasbeno
produkcijo

• Plesna četrt
• Pikin BazArt, umetniška
tržnica

Velenjski grad
Knjižnica Velenje
eMCe plac

ST
USTVARJALNO
BARVITO SRCE PIKINEGA FESTIVALA
Pika je vsestransko ustvarjalna deklica. Ustvarjalno razmišlja,
govori, se samosvoje oblači in vse počne skrajno originalno.
Prav zato je ustvarjalnost vedno bila in ostaja rdeča nit vseh
Pikinih festivalov. Ustvarjalni smo lahko na 1001 način in prav
toliko domiselnih izzivov ponuja Pikin festival. V Rdeči dvorani je
Pika pripravila več kot 40 delavnic, ki spodbujajo kreativnost,
v vsaki umetniški četrti festivala bomo ustvarjali z drugačnim
umetniškim navdihom. Ustvarjalno bodo obiskovalce vsaka
po svoje izzivale likovna, glasbena, knjižna, filmska, muzejska,
galerijska, lutkovna in plesna četrt. 20 interaktivnih postaj na
Titovem trgu bo postavljalo izzive ustvarjalni igrivosti, z našimi
predstavami pa se bo poigrala Čira-čara iluzij v Rdeči dvorani.
Raziskovali bomo nenavadno urejen Pikin kamp, oblikovali
unikatne frizure in originalna oblačila. In ker ustvarjalnost nujno
zahteva, da kdaj pogledamo na svet z druge perspektive, bo
celotno letošnje festivalsko dogajanje uglašeno na temo Narobe
sveta. Vabljeni, da ustvarjate z nami!

odri

Pikinih odrov je šest. Vse videno in slišano vas lahko popelje
v čisto nove svetove, razširi obzorja in pusti v duši pravo
pravcato iskrico navdiha. Zato raziščite programski urnik in
okusite vse, kar festival dobrega ponuja.

ODRI POD MILIM NEBOM
Alfredov oder

Alfredov oder kraljuje na Titovem trgu in ponuja veselo rajanje
razgibanega glasbeno-scenskega programa.

Fickov oder

Fickov oder pod krošjami gimnazijskega parka gosti pestro
lutkovno, igrano in glasbeno produkcijo.

Kapitanov oder

Na Kapitanovem odru se predstavljajo glasbenice in glasbeniki
Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje.

ODRI POD STREHO
Pikin oder

Pikin oder v Domu kulture Velenje gosti največja slovenska
profesionalna gledališča, vrhunske igralce, znane režiserje,
gledališke ustvarjalce in plesalce. Ponuja večje in kompleksnejše
umetniške odrske produkcije, ki ponujajo izjemna kulturnovzgojna doživetja.

Tomažev oder

V Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega je na Tomaževem odru
na ogled aktualna velenjska polprofesionalna produkcija.
Žanrsko različne predstave so plod ljubiteljske predanosti in
ustvarjalne energije, ki se zrcali v odlični produkciji.

Aničin oder

Dvorana Kina Velenje se od ponedeljka do srede v dopoldanskem
času spremeni v Aničin oder in na ogled ponuja velenjsko in
gostujočo polprofesionalno produkcijo.

PREDFESTIVALSKI DOGODKI
SOBOTA, 3. SEPTEMBER

19.00

12.30

VEČER S ČASTNO POKROVITELJICO
JANJO GARNBRET

Zbirno mesto:
čolnarna pri Velenjskem jezeru

PIKINA JADRALNA REGATA

V sodelovanju s Klubom vodnih športov
Velenje

NEDELJA, 4. SEPTEMBER
9.00

Zbirno mesto: Mestno otroško igrišče

PIKIN PLANINSKI POHOD
V sodelovanju s PD Velenje

Dom kulture Velenje

Pogovorni večer

TOREK, 6. SEPTEMBER
17.00

Knjižnica Velenje

ODPRTJA PIKINIH RAZSTAV

V sodelovanju s Knjižnico Velenje

SREDA, 7. SEPTEMBER

PONEDELJEK, 5. SEPTEMBER

17.00

17.00

NAROBE SVET

Vila Rožle – Sončni park

USTVARI CVET, EN ČEŠNJEV CVET
Odprtje razstave
V sodelovanju z MZPM Velenje

Muzej Velenje – Velenjski grad
Odprtje razstave del Pikinega
fotografskega natečaja

ČETRTEK, 8. SEPTEMBER
18.00

Galerija Velenje

MARJAN MANČEK:
Od satirične do oživljene risbe
Odprtje pregledne razstave

PETEK, 9. SEPTEMBER
19.00

eMCe plac

ADNA LAINŠČEK:
RED LIPS ART ADDITION
Odprtje razstave

FESTIVALSKI DOGODKI
SOBOTA, 10. SEPTEMBER
10.00–18.30

Titov trg z okolico, park pred Gimnazijo
Velenje, Rdeča dvorana in Mestno
otroško igrišče
• KONCERTI IN PREDSTAVE
• USTVARJALNE DELAVNICE,
ROBODELAVNICA IN ČIRA-ČARA ILUZIJ
• PIKINO MESTO
• UMETNIŠKE ČETRTI
• INTERAKTIVNE IGRALNE POSTAJE
• PIKIN KAMP, TABORNIKI, INDIJANCI, DISKO,
PLAŽA
• PIKIN BAZART IN BOLŠJI SEJEM
• PIKINA ŠIVALNICA IN MENJALNICA OBLAČIL
Z MODNO PISTO, FRIZERAJ IN KUHINJA
• GIBALNI POLIGONI
• RAZISKOVANJE SVETA ILUSTRACIJ MARJANA
MANČKA v galeriji velenje
• PIKINE RAZSTAVE

9.30

Aničin oder – Kino Velenje

POTEPANJE PAPIRNATEGA ZMAJA
Sklop kratkih animiranih filmov za
najmlajše, 34 min

10.00

Fickov oder – park pred Gimnazijo
Velenje

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE:
O MAJHNI ANICI
Lutkovno-igrana predstava

11.00

Alfredov oder – Titov trg

PRIHOD PIKE
IN ODPRTJE 33. PIKINEGA FESTIVALA
• TEATRO PAVANA
• RAJANJE Z ROMANO KRAJNČAN
• TOLKALCI GLASBENE ŠOLE
VELENJE
12.00

Fickov oder – park pred Gimnazijo
Velenje

MATEJA FI: KOVČKETA NA OBISKU
Interaktivna glasbena predstava

13.00

Alfredov oder – Titov trg

KARTON BANDA
Koncert

14.00

Fickov oder – park pred Gimnazijo
Velenje

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE:
PRINCESKA NA ZRNU GRAHA

16.00

Fickov oder – park pred Gimnazijo
Velenje

MATEJA FI: ŽUŽNJAVA DRUŠČINA
Interaktiva glasbena predstava

16.00

Aničin oder – Kino Velenje

ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE

Lutkovno-igrana predstava

Sinhronizirana animirana pustolovščina,
88 min, 4 eur

15.00

17.00

ADI SMOLAR

TEATRO PAVANA: BALERINE

Alfredov oder – Titov trg
Koncert

Alfredov oder – Titov trg
Ulična predstava

15.30

18.00

ZVEZA GLUHIH IN NAGLUŠNIH
SLOVENIJE: PIKA NOGAVIČKA V
ZNAKOVNEM JEZIKU

KONCERT ORKESTRA POLETNEGA
TABORA PO ZARJA ŠOŠTANJ

Dom kulture Velenje – mala dvorana

(s simultanim prevodom v govorjeni
jezik)
Igrana predstava

Kapitanov oder – pri Domu kulture
Velenje

Koncert je nastal v sodelovanju PO
Zarja in Glasbene šole Fran Korun
Koželjski Velenje

FESTIVALSKI DOGODKI
NEDELJA, 11. SEPTEMBER
10.00–18.30

Titov trg z okolico, park pred Gimnazijo
Velenje, Rdeča dvorana in Mestno
otroško igrišče:
• KONCERTI IN PREDSTAVE
• USTVARJALNE DELAVNICE,
ROBODELAVNICA IN ČIRA-ČARA ILUZIJ
• PIKINO MESTO
• UMETNIŠKE ČETRTI
• INTERAKTIVNE IGRALNE POSTAJE
• PIKIN KAMP, TABORNIKI, INDIJANCI, DISKO,
PLAŽA
• PIKIN BAZART IN BOLŠJI SEJEM
• PIKINA ŠIVALNICA IN MENJALNICA OBLAČIL
Z MODNO PISTO, FRIZERAJ IN KUHINJA
• GIBALNI POLIGONI
• RAZISKOVANJE SVETA ILUSTRACIJ MARJANA
MANČKA v galeriji velenje
• PIKINE RAZSTAVE

9.30

Aničin oder – Kino Velenje

TUDI MIŠI GREDO V NEBESA

Sinhroniziran animirani film, 87 min

10.00

Pred Gasilskim domom Velenje

GASILSKO TEKMOVANJE ZA ZLATO
PIKO ZA PIONIRJE IN PIONIRKE
V sodelovanju s PGD Velenje

10.00

Fickov oder – park pred Gimnazijo
Velenje

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE:
NANA, MALA OPICA
Lutkovno-igrana predstava

11.00

Alfredov oder – Titov trg

TEATRO PAVANA: BALERINE
Ulična predstava

11.30

Mestno otroško igrišče

SPODBUJANJE KREATIVNE
SAMOZAVESTI – UČENJE
KREATIVNIH ORODIJ
Delavnica za starše

12.00

16.00

PRAVLJIČARNA: O ZELENI ŽABICI
EMI, KI NI MARALA VODE

DUO SLAVICA: DOBRO JUTRO

Fickov oder – park pred Gimnazijo
Velenje

Lutkovno-igrana predstava

13.00

Alfredov oder – Titov trg

RAJANJE Z DAMJANO GOLAVŠEK
Koncert

14.00

Fickov oder – park pred Gimnazijo
Velenje

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE:
VOLK IN KOZLIČKI
Lutkovno-igrana predstava

15.00

Alfredov oder – Titov trg

ŽIV ŽAV Z ANIKO HORVAT IN
LUIGIJEM
Koncert

Fickov oder – park pred Gimnazijo
Velenje
Igrana predstava

16.00

Aničin oder – Kino Velenje

PUSTOLOVŠČINE
DRUŽINE BIGFOOT

Sinhronizirana animirana pustolovščina,
89 min, 4 eur

17.00

Alfredov – Titov trg

TEATRO PAVANA: ŽIRAFE
Ulična predstava

18.00

Kapitanov oder – pri Domu kulture
Velenje

RHYTHM FACTORY
Koncert

FESTIVALSKI DOGODKI
PONEDELJEK, 12. SEPTEMBER

9.30 in 11.30

9.00–13.30 in 15.30–18.30

GLEDALIŠČE VELENJE: KDO JE
NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO

Titov trg z okolico, park pred Gimnazijo
Velenje, Rdeča dvorana in Mestno
otroško igrišče
• KONCERTI IN PREDSTAVE
• USTVARJALNE DELAVNICE,
ROBODELAVNICA IN ČIRA-ČARA ILUZIJ
• PIKINO MESTO
• UMETNIŠKE ČETRTI
• INTERAKTIVNE IGRALNE POSTAJE
• PIKIN KAMP, TABORNIKI, INDIJANCI, DISKO,
PLAŽA
• PIKINA ŠIVALNICA IN MENJALNICA OBLAČIL
Z MODNO PISTO, FRIZERAJ IN KUHINJA
• GIBALNI POLIGONI
• RAZISKOVANJE SVETA ILUSTRACIJ MARJANA
MANČKA v galeriji velenje
• PIKINE RAZSTAVE

9.30 in 11.30

Pikin oder – Dom kulture Velenje

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE
LJUBLJANA: BESNE BASNI

Igrana predstava
Predstava za organizirane obiske šol

Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

Igrana predstava
Predstava za organizirane obiske šol

10.00

Aničin oder – Kino Velenje

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE:
REPA VELIKANKA
Interaktivna predstava, igrana
z lutkami – objekti
Predstava za organizirane obiske šol

15.30

Alfredov oder – Titov trg

SAM SEBASTJAN: HOKUS POKUS
CIRKUS
Interaktivna čarovniška predstva

16.00

18.00

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE:
LISIČKA ZVITOREPKA

KONCERT KOMORNIH GODALNIH
SKUPIN UČENCEV IN UČITELJEV GŠ
VELENJE

Fickov oder – park pred Gimnazijo Velenje

Interaktivna lutkovna predstava

17.00

Alfredov oder – Titov trg

HIŠN’ BAND
Koncert

17.30

Fickov oder – park pred Gimnazijo Velenje

PODELITEV PIKINE BRALNE ZNAČKE
IN PREDSTAVA PRAVLJIČARNE:
BODIMO PRIJATELJI
V sodelovanju s Knjižnico Velenje

Kapitanov oder – pri Domu kulture Velenje

Koncert

FESTIVALSKI DOGODKI
TOREK, 13. SEPTEMBER

9.30 in 11.30

9.00–13.30 in 15.30–18.30

PLESNI TEATER VELENJE: MUCA
COPATARICA

Titov trg z okolico, park pred
Gimnazijo Velenje, Rdeča dvorana in
Mestno otroško igrišče
• KONCERTI IN PREDSTAVE
• USTVARJALNE DELAVNICE, ROBODELAVNICA,
ROBOTKA NA OBISKU IN ČIRA-ČARA ILUZIJ
• PIKINO MESTO
• UMETNIŠKE ČETRTI
• INTERAKTIVNE IGRALNE POSTAJE
• PIKIN KAMP, TABORNIKI, INDIJANCI, DISKO,
PLAŽA
• PIKINA ŠIVALNICA IN MENJALNICA OBLAČIL
Z MODNO PISTO, FRIZERAJ IN KUHINJA
• GIBALNI POLIGONI
• RAZISKOVANJE SVETA ILUSTRACIJ MARJANA
MANČKA v galeriji velenje
• PIKINE RAZSTAVE

9.30 in 11.30

Pikin oder – Dom kulture Velenje

LUTKOVNO GLEDALIŠČE
LJUBLJANA: ČAROVNIK IZ OZA

Glasbena pravljica
Predstava za organizirane obiske šol

Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

Plesna predstava
Predstava za organizirane obiske šol

10.00

Aničin oder – Kino Velenje

GLEDALIŠČE VELENJE: KOKOŠKA EMILIJA
Igrana predstava
Predstava za organizirane obiske šol

15.30

Fickov oder – park pred Gimnazijo Velenje

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE:
O PSIČKU IN MUCI
Interaktivna lutkovna predstava

16.00

Alfredov oder – Titov trg

TALENTI SE PREDSTAVIJO:
MIRO GAVRIĆ S KOLEBNICO
IN MAŠA FERME Z OBROČI
Gibalni nastop

16.30

17.30

TALENTI SE PREDSTAVIJO:
MIRO GAVRIĆ S KOLEBNICO

TALENTI SE PREDSTAVIJO:
MAŠA FERME Z OBROČI

Plesna četrt – Velenjska promenada

Gibalna delavnica

Plesna četrt – Velenjska promenada

Gibalna delavnica

16.30

17.30

INFOSPONGING - SPREMINJANJE
VZORCEV RAZMIŠLJANJA
ZA ODKRIVANJE SVOJIH LASTNIH
POTENCIALOV

GLASBENO RAJANJE Z ANDREJO
ZUPANČIČ

Mestno otroško igrišče

Alfredov oder – Titov trg

Koncert

Delavnica za starše

18.00

17.00

KONCERT CITRARSKEGA ANSAMBLA
GŠ VELENJE

Fickov oder – park pred Gimnazijo Velenje

ŽUPANOV SPREJEM
NOVOROJENcev

V sodelovanju z Mestno občino Velenje

17.10

Fickov oder – park pred Gimnazijo Velenje

KVARTET ALLEGRIA
Koncert

Kapitanov oder – pri Domu kulture Velenje

Koncert

FESTIVALSKI DOGODKI
SREDA, 14. SEPTEMBER

9.30 in 11.30

9.00–13.30 in 15.30–18.30

GLEDALIŠČE VELENJE: KOKOŠKA
EMILIJA

Titov trg z okolico, park pred Gimnazijo
Velenje, Rdeča dvorana in Mestno
otroško igrišče
• KONCERTI IN PREDSTAVE
• USTVARJALNE DELAVNICE, ROBODELAVNICA
IN ČIRA-ČARA ILUZIJ
• PIKINO MESTO
• UMETNIŠKE ČETRTI
• INTERAKTIVNE IGRALNE POSTAJE
• PIKIN KAMP, TABORNIKI, INDIJANCI, DISKO,
PLAŽA
• PIKINA ŠIVALNICA IN MENJALNICA OBLAČIL Z
MODNO PISTO, FRIZERAJ IN KUHINJA
• GIBALNI POLIGONI
• RAZISKOVANJE SVETA ILUSTRACIJ MARJANA
MANČKA v galeriji velenje
• PIKINE RAZSTAVE

9.30 in 11.30

Pikin oder – Dom kulture Velenje

PLESNI TEATER LJUBLJANA:
POVODNI MOŽ AMBROŽ

Glasbena pravljica
Predstava za organizirane obiske šol

Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

Igrana predstava
Predstava za organizirane obiske šol

10.00

Aničin oder – Kino Velenje

KŠD ŠTUMF: RDEČA KAPICA

Igrana predstava
Predstava za organizirane obiske šol

15.30

Fickov oder – park pred Gimnazijo Velenje

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE:
REPA VELIKANKA

Interaktivna predstava igrana z lutkami
– objekti

15.30–18.30

Plesna četrt – Velenjska promenada

PIPOCA ACADEMY

Gibalne delavnice in nastopi (Capoeira,
poi, ples ob drogu)

16.00

Alfredov oder – Titov trg

RIBIČ PEPE
Koncert

17.00

Alfredov oder – Titov trg

ŽUPANOV SPREJEM PRVOŠOLCEV

V sodelovanju z Mestno občino Velenje

17.15

Alfredov oder – Titov trg

CELJSKI DIXIELAND ANSAMBEL
in zaključek Pikinega festivala
s podelitvijo zlatih pik
Koncert

18.00

Fickov oder – park pred Gimnazijo Velenje

FRANCI KREVH: TOLKALNI KROG
PIKA POMAHA V SLOVO
Glasbena delavnica in nastop

PIKIN KINO

KINO VELENJE, VELIKA DVORANA
Pikin kino bo potekal vsako nedeljo v septembru ob 16. uri –
PIKINA OTROŠKA MATINEJA (velika dvorana, vstopnina: 4 EUR)
in v času Pikinega festivala:
Nedelja, 4. september
16.00

MINIONI: GRUJEV VZPON
Sinhronizirana animirana
pustolovščina, 87 min

Sobota, 10. september
9.30

POTEPANJE PAPIRNATEGA
ZMAJA

Sklop kratkih animiranih filmov za
najmlajše, 34 min, vstop prost
16.00

ČEBELICA MAJA 3:
ZLATO JAJCE

Sinhronizirana animirana
pustolovščina, 88 min

Nedelja, 11. september
9.30

TUDI MIŠI
GREDO V NEBESA

Sinhroniziran animirani film,
87 min, vstop prost
16.00

PUSTOLOVŠČINE
DRUŽINE BIGFOOT

Sinhronizirana animirana
pustolovščina, 89 min
Nedelja, 18. september
16.00

DC LIGA super
ljubljenčkov

Sinhronizirana animirana
pustolovščina, 100 min

Nedelja, 25. september
16.00

ZMAJEV JEZDEC

Sinhronizirana animirana
pustolovščina, 91 min

VE
PIKINE RAZSTA
Galerija Velenje

MARJAN MANČEK:
Od satirične do oživljene risbe
Razstava ilustracij in risank slovenskega
ilustratorja, karikaturista in filmskega
animatorja

PRAVI NAROBE SVET

Razstava Pikinega likovnega natečaja

Knjižnica Velenje
OTROŠTVO V NAŠIH SRCIH

Razstava o odprtju Mestnega
otroškega igrišča

KO V PIKINI GLAVI
SE SVET NAROBE POSTAVI

Razstava likovnih del otrok Vrtca
Velenje

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ NAJLEPŠIH
SLOVENSKIH POKRAJIN

Razstava Počitniškega društva Kažipot
Velenje

USTVARJANJE NA TEMO
NAROBE SVET

Razstava del OŠ Gorica, podružnica
Vinska Gora

32. PIKIN FESTIVAL

Predstavitev gradiva

ČASTNA POKROVITELJICA

Razstava najljubših knjig Janje Garnbret

Muzej Velenje – atrij
Velenjskega gradu
NAROBE SVET

Razstava del Pikinega fotografskega
natečaja

Razstavišče eMCe plac

Pošta Velenje

Predstavitev del domače ustvarjalke
s področij vizualnih umetnosti in
kreativnih industrij

Razstava Koroškega filatelističnega
društva in Matjaža Šaleja

ADNA LAINŠČEK:
RED LIPS ART ADDITION

Vila Rožle, Sončni park
USTVARI CVET, EN ČEŠNJEV CVET
Razstava del likovno-ustvarjalnega
natečaja

Dom kulture Velenje –
avla velike dvorane
PRAVA ZMEŠNJAVA

Razstava prostorskih inštalacij Vrtca
Velenje

PIKIN FESTIVAL V FILATELIJI
IN NA MAKSIMUM KARTAH

»Že majhno dobro delo lahko cel svet obrne na glavo« je moto
tokratne Pikine humanitarne akcije, s katero otroke že vrsto let
opozarjamo na stiske njihovih sovrstnikov. Sočutje in spoštovanje
sta glavni vrlini vsakega posameznika, zato prosimo, da svoje
otroke obvestite tudi o tej aktivnosti.
Tokrat zbiramo majhne in velike kovančke za otroke v Varni hiši
v Velenju, saj se jim trenutno marsikaj godi narobe in v njihovem
svetu zagotovo ni vse čisto prav. Z zbranimi sredstvi jim bomo
poskusili polepšati čas, ki ga začasno preživljajo v varnem
zavetju.

Pikin »šparovček«, v katerega bomo lahko
darovali »cekine«, poiščite pri informacijskih
točkah v Rdeči dvorani in na Titovem trgu.
Denarna nakazila zbiramo tudi na tekoči račun Medobčinske
zveze prijateljev mladine Velenje: SI56 0284 3026 4146 797 (NLB),
s pripisom Pika pomaga, sklic ni potreben.

–
Novo sonce
Pika pomaga

O
PIKINO MODN
PODSTREŠJE

PIKA ZBIRA OTROŠKA OBLAČILA
Obleka naredi človeka – zato pa je Pika takšna frajerka! Tokrat
vas vabi, da prezračite omare, saj bo v času Pikinega festivala
poleg ustvarjalnih šivalnic za otroke in modne revije potekala
tudi izmenjava otroških oblačil “Pikino modno podstrešje”.
Vabljeni, da prinesete otroška oblačila različnih velikosti, ki jih
ne potrebujete več, na naslednje lokacije:
• pred trgovino Modno podstrešje, Šolski center Velenje
(B stavba) od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure,
• v Večgeneracijski center Planet generacij, Ljudska univerza
Velenje (vhod B pritličje) od ponedeljka do petka od 8. do
16. ure.

Izmenjava oblačil bo potekala tudi v času uradnih ur Pikinega
festivala na travniku pri Ljudski univerzi med 10. in 14. 9. in bo
delovala po principu

		

PRINESITE – ODNESITE!

INFORMACIJE
Informacije in vprašanja

www.pikinfestival.si
telefon: 03 898 25 71
elektronska pošta: pika@velenje.si

Prizorišče

Pikin festival poteka na več prizoriščih v središču mesta. Festivalsko
dogajanje bo v Rdeči dvorani Velenje, na Titovem trgu z okolico, v
parku pri Gimnaziji Velenje in na Mestnem otroškem igrišču. Prizorišča
festivala bodo povezana s peš potmi in kažipoti. Lokacije različnih
aktivnosti bodo zelo blizu, zato tudi najmlajšim obiskovalcem dolžina
poti ne bo prezahtevna in bodo lahko obiskali vsa prizorišča. Dostop
do večine prizorišč bo omogočen tudi gibalno oviranim osebam.

Delovni čas festivala

Sobota in nedelja, 10.–11. 9. 2022, 10.00–18.30
Ponedeljek, torek in sreda, 12.–14. 9. 2022, 9.00–13.30 in
15.30–18.30

Nakup in cene vstopnic

Obisk festivala je brezplačen – z izjemo organiziranih šolskih
skupin, ki imajo poseben voden program.
Pikin kino (Kino Velenje): 4 EUR
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. V primeru slabega
vremena bo del odrskega programa potekal v Rdeči dvorani, zato vas
vabimo, da spremljajte www.pikinfestival.si in FB Pikinega festivala.
V primeru zaostrovanja ukrepov v zvezi z omejevanjem širitve
okužbe s koronavirusom bo za obisk festivala potrebno spoštovati
aktualne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Glede na
morebitne ukrepe bo prilagojen tudi program festivala.

Parkirišče

Za parkiranje so v središču mesta na voljo garažne hiše in označena
zunanja parkirišča.
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festivala
Organizator 33. Pikinega festivala
Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje
info@festival-velenje.si
www.pikinfestival.si

Pokroviteljica festivala

Mestna občina Velenje

Partnerji

MZPM Velenje, Knjižnica Velenje, Muzej Velenje, Mladinski center
Velenje, Rdeča dvorana Velenje, Glasbena šola Frana Koruna
Koželjskega Velenje, JSKD - OI Velenje, ZKD Šaleške doline, Galerija
Velenje, Kino Velenje, Vrtec Velenje, Športna zveza Velenje, Šolski
center Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline, Ljudska univerza
Velenje, osnovne šole in številni ustvarjalni posamezniki, društva in
organizacije iz Šaleške doline.
Scenografija: KUD Koncentrat
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Partnerji:

RazstaveRazst
na 29

Partnerji: Šolski center Velenje, Športna zveza Velenje, ZKD Šaleške doline, Univerza
za III. življenjsko obdobje Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline Velenje, Ljudska
univerza Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Policijska postaja Velenje, Gasilska zveza
Šaleške doline, Eurofins Erico Slovenija d. o. o., osnovne šole Velenja ter številne druge
organizacije, društva in podjetja iz Šaleške doline
... in številne druge organizacije, društva in podjetja Šaleške doline.

Finančni pokrovitelji

Materialni pokrovitelji

Medijski pokrovitelji
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