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31. MINI PIKIN FESTIVAL
Dragi moji prijatelji,

letos pa je leto, ki nam daje vetra, kajne? Pa ne tistega, ki nas je vsako leto znova in vedno sto na uro ponesel 
v svet zabave, domišljije, ustvarjalnosti in raziskovanje. Ne, ne, letos nam burno dogajanje okoli nas sporoča 
malo drugačno zgodbo. Prišepetava nam, da je vse našteto mogoče tudi v drugačnih okoliščinah, v svetu, 
kjer so vsak dan v ospredju zelo odrasle in resne teme, v svetu, kjer znamo ali vsaj poskušamo misliti na 
druge, v svetu, kjer znamo za skupno dobro tudi kaj potrpeti. Celo poletje sem tako močno in globinsko raz-
mišljala, kako naša čudovita druženja pripraviti tako, da bodo varna, a vseeno polna tiste razigrane energije, 
po kateri slovimo. Ko se mi je že petič pokadilo iz glave, je uspelo! Letos bomo – enostavno povedano – malo 
manj nagajivi, malo bolj bomo poslušali odrasle, malo manj se bomo družili, malo več bomo sedeli, malo 
manj bomo ustvarjali, malo več predstav si bomo ogledali, malo manj se bomo fotografirali, malo več si 
bomo mahali, a čeprav bo festival mini, bo veselje maksi, če bomo le vsi pazili drug na drugega.

31. Pikinemu festivalu sem dodala eno fino besedico mini. Najprej pomeni to, da bo festival krajši kot običaj-
no. V Velenju ste dobrodošli v soboto in nedeljo, 26. in 27. septembra, med 10. in 18. uro in to na kar 15-tih 
prizoriščih po mestnem središču in bližnji okolici. V tednu pred tem vikendom bom s Festivalom Velenje odpr-
la Pikine razstave in poklepetala z letošnjo častno pokroviteljico Anjo Štefan, odlično pravljičarko, pisateljico 
in pesnico, in Marjanco Jemec Božič, ki po mojem mnenju riše najlepše opice.  Pikasta sobota in nedelja pa 
bosta postregli z veliko scenske umetnosti (to pomeni gledališče, lutke, glasbo, ples, čarodejstvo in še kaj), 
tudi gibalo se bo in ustvarjalo, obiskovali bomo velenjske javne zavode, ki pripravljajo zelo privlačne vsebine, 
pa tudi – a ne, ne – bomo kar končali. Ne smem namreč izdati čisto vsega!

Mogoče je kar težko verjeti, a čeravno bomo mini, se vas maksi veselim, ker sem se to leto tudi sama naučila, 
da zdravje, druženja in objemi niso samoumevni, da nasmehi žarijo tudi v očeh, da moč srčnosti dvigne vse 
Alfrede sveta! 

Dobrodošli in z najlepšimi pozdravi,
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Titov trg / ZELENI ODER in PIKINO MESTO

Travnik med Upravno enoto Velenje in Galerijo Velenje / RDEČI ODER

Ploščad OŠ Gustava Šiliha / MODRI ODER

Mestno otroško igrišče / RUMENI ODER

Sončni park, MZPM – Vila Rožle / SONČNI ODER, DELAVNICA

Muzej Velenje / RAZSTAVIŠČE, DELAVNICE, PROGRAM

Galerija Velenje / RAZSTAVIŠČE, DELAVNICE

Knjižnica Velenje / RAZSTAVIŠČE, DELAVNICE

Kino Velenje / RISANKE IN FILMI, DELAVNICA

Travnik pred Ljudsko univerzo Velenje / RAZSTAVIŠČE

Park pred Gimnazijo / GIBALNICA 

Vrtčevsko igrišče pri OŠ Gustava Šiliha / USTVARJALNE DELAVNICE

Športno igrišče pri OŠ Gustava Šiliha / PLESNE DELAVNICE

Travnik pred Domom kulture Velenje / LIKOVNE DELAVNICE

Cankarjeva ulica / SEJEM ŽIV ŽAV

15 PIKINIH PRIZORIŠC
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Že od jutra si prepevam, 
vem, da bo prekrasen dan,
vse mi teče kot po maslu,
veter piha v pravo stran.

Tako se začenja ena od moji pesmic, ki se mi zdi ravno pravšnja, da z njo pozdravim Pikin festi-
val. Ljudje smo vedno znova potrebni lepega in blagodejnega – če so časi čudni, še toliko bolj. 
Pikin festival se iz leta v leto dogaja z željo, da bi obogatil in presvetlil življenja mnogih otrok in 
njihovih družin, pa tudi odraslih, ki se kar sami namenijo na ta ali oni dogodek. Naj bo tako tudi 
letos. Organizatorjem želim, da bi jim vse teklo kot po maslu, vsem nam pa kakšen (in ne le 
eden) prekrasen festivalski dan.

Anja Štefan

NAGOVOR CASTNE POKROVITELJICE 
31. mini PIKINEGA FESTIVALA ANJE ŠTEFAN
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Torek, 8. september
18.00
Galerija Velenje
MARJANCA JEMEC BOŽIČ:  
RAZKOŠJE DOMIŠLJIJE
Odprtje razstave ilustracij

Ponedeljek, 21. september
17.00
Galerija Velenje
ANJA ŠTEFAN IN JANEZ DOVČ
Pravljično-glasbeni večer
Največ 50 obiskovalcev.

Torek, 22. september
17.00
Knjižnica Velenje
PIKINA BRALNA ZNAČKA
V sodelovanju s Knjižnico Velenje
Podelitev za vabljene.

18.00
Galerija Velenje
VEČER S ČASTNO POKROVITELJICO 
ANJO ŠTEFAN IN AVTORICO RAZSTAVE 
RAZKOŠJE DOMIŠLJIJE MARJANCO 
JEMEC BOŽIČ
Pogovor
Največ 50 obiskovalcev. 

Sreda, 23. september
16.00—18.00
Zbirno mesto: travnik za mostičkom pri 
Ribiški koči ob Škalskem jezeru
PIKASTA PLANINSKA PUSTOLOVŠČINA
v sodelovanju s Planinskim društvom 
Velenje
Največ 50 obiskovalcev.

PREDFESTIVALSKI DOGODKI
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17.00
Atrij Muzeja Velenje na Velenjskem gradu
Odprtje razstave
PO PIKASTIČNIH OBRONKIH 
ŠALEŠKE DOLINE
v sodelovanju z Muzejem Velenje 
Največ 50 obiskovalcev.

Četrtek, 24. september
18.30
Knjižnica Velenje
Pogovor z Andrejem Šterom in odprtje 
razstav:

• PIKE NOGAVIČKE IZ BLIŽNJIH IN 
DALJNIH DEŽEL 

• O ZBIRKI ANDREJA ŠTERA 
• DRUŽINSKA POTEPANJA S PIKO  

- RAZSTAVA VRTCA VELENJE 
• 30. PIKIN FESTIVAL 
• BRALKA MESECA: ČASTNA 

POKROVITELJICA 31. PIKINEGA 
FESTIVALA ANJA ŠTEFAN 

v sodelovanju s Knjižnico Velenje
Največ 50 obiskovalcev.

Petek, 25. september
19.00
eMCe plac
Odprtje razstave
NIKA HORVAT: METAMORFOZA
v sodelovanju z Mladinskim centrom 
Velenje
Največ 50 obiskovalcev.
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FESTIVALSKI DOGODKI

Sobota, 26. september
10.00—18.00

• Živ žav sejem na Cankarjevi ulici
• Pikino mesto na Titovem trgu
• Ogledi razstav
• Ulična presenečenja
• Gibalnice v parku pred gimnazijo
• Travnik ustvarjalnosti pred OŠ Gustava Šiliha
• Likovni travnik ob Domu kulture Velenje
• Plesna dvorana na športnem igrišču OŠ Gustava Šiliha
• Gobarska razstava na travniku pred Mestno občino Velenje
• Na sprehodu po mestu, prostorska instalacija Vrtca Velenje na Titovem trgu
• Razstava Unicefovih punčk iz cunj Pikin planet generacij na travniku pred Ljudsko univerzo Velenje
• Celodnevno dogajanje na Velenjskem gradu
• Celodnevno dogajanje v Knjižnici Velenje
• Celodnevno dogajanje v Vili Rožle - MZPM
• Srednjeveški tabor, Raziskovanje grajskega parka in glasbeni utrinki učencev Glasbene šole Velenje ob vsaki 

polni uri pred Muzejem Velenje na Velenjskem gradu

Vstop prost. Prevzem brezplačnih vstopnic na dan dogodka na vseh info točkah festivala, 
uro pred dogodkom pa le ob posameznem prizorišču. Vstopnice potrebujete za program na 
Zelenem, Modrem, Rdečem, Rumenem odru in v Kinu Velenje.

Delovni čas festivala: 
10.00—18.00

Delovni čas info točk: 
9.00—18.00
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10.00
Rumeni oder – Mestno otroško igrišče
ZAVOD BUFETO: MINI CIRKUS BUFETO
Cirkuška predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic.  
Največ 120 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

10.00
Kino Velenje
NAJLEPŠI SLOVENSKI ANIMIRANI FILMI 
ZA NAJMLAJŠE
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic (blagajna Kina 
Velenje bo odprta uro pred projekcijo). 
Največ 60 obiskovalcev.

10.00 
Galerija Velenje
SAFARI JOGA ZA OTROKE
V skupini lahko sodeluje 10 otrok.

10.00
Rdeči oder – travnik ob Galeriji Velenje
ANIKA HORVAT
Koncert
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 150 obiskovalcev.
V primeru dežja: Velika dvorana Glasbene šole 
Velenje (80 obiskovalcev)

10.30
Modri oder – pred OŠ Gustava Šiliha
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
LISIČKA ZVITOREPKA
Lutkovna predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 80 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

10.30
Muzej Velenje 
PRAVLJICE GRAJSKE GOSPE V BRALNEM 
KOTIČKU
Največ 40 obiskovalcev.

SOBOTA, 26. SEPTEMBER
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11.00
Zeleni oder – Titov trg
PLESNA ŠOLA KAZINA: ONI
Plesna predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 300 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Doma kulture Velenje 
(120 obiskovalcev)

11.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI 
RAZKOŠJE DOMIŠLJIJE  
V vodeni skupini je lahko največ 20 posameznikov. 

11.00
Knjižnica Velenje
INŠTITUT 4.0: LEGO ROBOTIKA
Na tehniško-tehnološki delavnici lahko sodeluje 7 otrok.

11.30
Velenjski grad – Muzej Velenje
OGLED GRADU V DRUŽBI GRAJSKE 
GOSPE IN GRAJSKIH OTROK
Največ 30 obiskovalcev.

12.00
Rumeni oder – Mestno otroško igrišče
MAGIC ALEKSANDER
Čarodejska predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic.  
Največ 120 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Kina Velenje (60 
obiskovalcev)

12.00
Galerija Velenje
TOLKALNA DELAVNICA  
Na delavnici lahko sodeluje 10 otrok.

12.00
Rdeči oder – travnik ob Galeriji Velenje
GLEDALIŠČE KU-KUC: PALČICA
Igrana predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 150 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Glasbene šole Velenje 
(80 obiskovalcev)

SOBOTA, 26. SEPTEMBER
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12.00—15.00
TRC Jezero – zbor: pri čolnarni 
PIKINA JADRALNA REGATA OPTIMIST 
V sodelovanju s Klubom vodnih športov 
Velenje
Prijave: info@kvs-velenje.si in 031 887 751

12.30
Modri oder – pred OŠ Gustava Šiliha
KUD DESNI ŽEPEK: GOSPA PEHTRA
Lutkovno-igrana predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 80 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

13.00
Zeleni oder – Titov trg
CHALLE SALLE
Koncert
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 300 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Doma kulture Velenje 
(120 obiskovalcev)

13.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI 
RAZKOŠJE DOMIŠLJIJE 
V vodeni skupini je lahko največ 20 posameznikov.  

14.00
Rumeni oder – Mestno otroško igrišče
ZAVOD BUFETO: MINI CIRKUS BUFETO
Cirkuška predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 120 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

14.00
Galerija Velenje
LEGO ROBOTIKA: RAJANJE V DŽUNGLI
Na delavnici lahko sodeluje 10 otrok.

14.00
Rdeči oder – travnik ob Galeriji Velenje
ANIKA HORVAT
Koncert
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. Največ 150 
obiskovalcev. V primeru dežja: velika dvorana 
Glasbene šole Velenje (80 obiskovalcev)

SOBOTA, 26. SEPTEMBER
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14.30
Modri oder – pred OŠ Gustava Šiliha
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
LISIČKA ZVITOREPKA
Lutkovna predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. Največ 80 
obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

14.30
Velenjski grad – Muzej Velenje 
PRAVLJICE GRAJSKE GOSPE 
V BRALNEM KOTIČKU
Največ 40 obiskovalcev.

15.00
Zeleni oder – Titov trg
PLESNA ŠOLA KAZINA: ONI
Plesna predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 300 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Doma kulture Velenje 
(120 obiskovalcev)

15.00
Knjižnica Velenje
PIKINI GLINENI MEDALJONI
Na ustvarjalni delavnici lahko sodeluje 5 
udeležencev.

15.00
Galerija Velenje
TRAVNIŠKA BITJA
Na ustvarjalni delavnici lahko sodeluje 10 otrok.

15.00—18.00
Vila Rožle
IZDELAJ MINI LESENO UMETNINO
Ustvarjalna delavnica
V primeru dežja: odpade

15.30
Velenjski grad – Muzej Velenje
OGLED GRADU V DRUŽBI GRAJSKE 
GOSPE IN GRAJSKIH OTROK
Največ 30 obiskovalcev.

SOBOTA, 26. SEPTEMBER
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16.00
Vila Rožle - oder v Sončnem parku
PIHALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE 
VELENJE
Koncert
Največ 150 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

16.00
Rumeni oder – Mestno otroško igrišče
MAGIC ALEKSANDER
Čarodejska predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 120 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Kina Velenje ob 14.00 
(60 obiskovalcev)

16.00
Kino Velenje
ROCCA SPREMINJA SVET, podnaslovi
Filmska predstava, 8+
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic (blagajna Kina 
Velenje bo odprta uro pred projekcijo). 
Največ 60 obiskovalcev.

16.00
Rdeči oder – travnik ob Galeriji Velenje
GLEDALIŠČE KU-KUC: PALČICA
Igrana predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 150 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Glasbene šole Velenje 
(80 obiskovalcev)

16.00 
Galerija Velenje
SAFARI JOGA ZA OTROKE
V skupini lahko sodeluje 10 otrok.

16.00
Knjižnica Velenje
INŠTITUT 4.0: LEGO ROBOTIKA
Na tehniško-tehnološki delavnici lahko sodeluje 7 otrok.

16.30
Modri oder – pred OŠ Gustava Šiliha
KUD DESNI ŽEPEK: GOSPA PEHTRA
Lutkovno-igrana predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 80 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

SOBOTA, 26. SEPTEMBER
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16.30
Velenjski grad – Muzej Velenje 
PRAVLJICE GRAJSKE GOSPE 
V BRALNEM KOTIČKU
Največ 40 obiskovalcev.

17.00
Zeleni oder – Titov trg
CHALLE SALLE
Koncert
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 300 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Doma kulture Velenje 
(120 obiskovalcev)

17.00
Knjižnica Velenje
PIKINA PRAVLJIČNA JOGA
V skupini lahko sodeluje 10 otrok.

17.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI 
RAZKOŠJE DOMIŠLJIJE
V vodeni skupini je lahko največ 20 posameznikov. 

SOBOTA, 26. SEPTEMBER



15

10.00—18.00
• Živ žav sejem na Cankarjevi ulici
• Pikino mesto na Titovem trgu
• Ogledi razstav
• Ulična presenečenja
• Gibalnice v parku pred gimnazijo
• Travnik ustvarjalnosti pred OŠ Gustava Šiliha
• Likovni travnik ob Domu kulture Velenje
• Plesna dvorana na športnem igrišču OŠ Gustava Šiliha
• Na sprehodu po mestu, prostorska instalacija Vrtca Velenje na Titovem trgu
• Razstava Unicefovih punčk iz cunj Pikin planet generacij na travniku pred Ljudsko univerzo Velenje
• Celodnevno dogajanje v Galeriji Velenje
• Celodnevno dogajanje na Velenjskem gradu
• Celodnevno dogajanje v Knjižnici Velenje
• Celodnevno dogajanje v Kinu Velenje
• Celodnevno dogajanje v Vili Rožle - MZPM
• Srednjeveški tabor, Raziskovanje grajskega parka in glasbeni utrinki učencev Glasbene šole Velenje ob vsaki 

polni uri pred Muzejem Velenje na Velenjskem gradu

Nedelja, 27. september

Delovni čas festivala: 
10.00—18.00

Delovni čas info točk: 
9.00—18.00
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10.00
Rumeni oder – Mestno otroško igrišče
EVA ŠKOFIČ MAURER:  
PROFESORICA SFRČKLJANA
Predstava klovnese
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. Največ 120 
obiskovalcev. V primeru dežja: velika dvorana Kina 
Velenje ob 12.00 (60 obiskovalcev).

10.00
Rdeči oder – travnik ob Galeriji Velenje
DAMJANA GOLAVŠEK: MOJCA POKRAJCULJA
Glasbeno-gledališka predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. Največ 150 
obiskovalcev. V primeru dežja: Velika dvorana 
Glasbene šole Velenje (80 obiskovalcev)

10.00
Kino Velenje
NAJLEPŠI SLOVENSKI ANIMIRANI FILMI ZA 
NAJMLAJŠE
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic (blagajna Kina Velenje 
bo odprta uro pred projekcijo). Največ 60 obiskovalcev.

10.00
Knjižnica Velenje
PIKINA PRAVLJIČNA JOGA
V skupini lahko sodeluje 10 otrok.

10.00 
Galerija Velenje
SAFARI JOGA ZA OTROKE
V skupini lahko sodeluje 10 otrok.

10.00—18.00
Vila Rožle
IZDELAJ MINI LESENO UMETNINO
Ustvarjalna delavnica
V primeru dežja: odpade

10.00
Vila Rožle
VODEN OGLED SONČNEGA PARKA 
ZA DRUŽINE
Obvezna predhodna prijava: mzpm.velenje@vilarozle.si
V primeru dežja: odpade

10.30
Modri oder – pred OŠ Gustava Šiliha
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
TRIJE PRAŠIČKI
Lutkovna predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. Največ 80 
obiskovalcev. V primeru dežja: odpade

NEDELJA, 27. SEPTEMBER
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10.30
Vila Rožle – oder v Sončnem parku
KNEDL: HRANA = ZDRAVILO
Gledališka igra
Največ 150 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

10.30
Velenjski grad – Muzej Velenje 
PRAVLJICE GRAJSKE GOSPE 
V BRALNEM KOTIČKU
Največ 40 obiskovalcev.

11.00
Zeleni oder – Titov trg
PLESNI TEATER LJUBLJANA: 
JURI MURI V AFRIKI PLEŠE
Plesno-glasbeno-gledališka predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 300 obiskovalcev.
 V primeru dežja: velika dvorana Doma kulture Velenje 
(120 obiskovalcev)

11.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI 
RAZKOŠJE DOMIŠLJIJE  
V vodeni skupini je lahko največ 20 posameznikov.  

11.00
Knjižnica Velenje
INŠTITUT 4.0: LEGO ROBOTIKA
Na tehniško-tehnološki delavnici lahko sodeluje 7 otrok.

11.30
Velenjski grad – Muzej Velenje
OGLED GRADU V DRUŽBI GRAJSKE 
GOSPE IN GRAJSKIH OTROK
Največ 30 obiskovalcev.

12.00
Rumeni oder – Mestno otroško igrišče
SAM SEBASTIAN: HOKUS POKUS CIRKUS
Predstava čarodeja
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 120 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

NEDELJA, 27. SEPTEMBER
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12.00
Rdeči oder – travnik ob Galeriji Velenje
LEA MENARD: TROBLA IN KLJUČ
Gledališka predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 150 obiskovalcev. V primeru dežja: velika 
dvorana Glasbene šole Velenje (80 obiskovalcev)

12.00
Galerija Velenje
TOLKALNA DELAVNICA  
Na delavnici lahko sodeluje 10 otrok.

12.00
Vila Rožle
VODEN OGLED SONČNEGA PARKA 
ZA DRUŽINE
Obvezna predhodna prijava: 
mzpm.velenje@vilarozle.si
V primeru dežja: odpade

12.30
Modri oder – pred OŠ Gustava Šiliha
MIŠKINO GLEDALIŠČE: 
ČEBELICA DEBELICA
Lutkovno-igrana predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 80 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

13.00
Zeleni oder – Titov trg
BEPOP LADIES
Koncert
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 300 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Doma kulture Velenje 
(120 obiskovalcev)

13.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI 
RAZKOŠJE DOMIŠLJIJE
V vodeni skupini je lahko največ 20 posameznikov.    

NEDELJA, 27. SEPTEMBER
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14.00
Rumeni oder – Mestno otroško igrišče
EVA ŠKOFIČ MAURER: 
PROFESORICA SFRČKLJANA
Predstava klovnese
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 120 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Kina Velenje 
(60 obiskovalcev).

14.00
Rdeči oder – travnik ob Galeriji Velenje
DAMJANA GOLAVŠEK: 
MOJCA POKRAJCULJA
Glasbeno-gledališka predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 150 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Glasbene šole Velenje 
(80 obiskovalcev)

14.00
Galerija Velenje
LEGO ROBOTIKA: RAJANJE V DŽUNGLI
Na delavnici lahko sodeluje 10 otrok.

14.30
Modri oder – pred OŠ Gustava Šiliha 
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
TRIJE PRAŠIČKI
Lutkovna predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 80 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade
 

14.30
Velenjski grad – Muzej Velenje 
PRAVLJICE GRAJSKE GOSPE 
V BRALNEM KOTIČKU
Največ 40 obiskovalcev.

15.00
Zeleni oder – Titov trg
PLESNI TEATER LJUBLJANA: 
JURI MURI V AFRIKI PLEŠE
Plesno-glasbeno-gledališka predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 300 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Doma kulture Velenje 
(120 obiskovalcev)

NEDELJA, 27. SEPTEMBER
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15.00
Vila Rožle – oder v Sončnem parku
KNEDL: HRANA = ZDRAVILO
Gledališka igra
Največ 150 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

15.00
Vila Rožle
VODEN OGLED SONČNEGA PARKA 
ZA DRUŽINE
Obvezna predhodna prijava: mzpm.velenje@vilarozle.si
V primeru dežja: odpade

15.00
Knjižnica Velenje
PIKINE GLINENE PLOŠČICE Z ZELIŠČI
Na ustvarjalni delavnici lahko sodeluje 5 
udeležencev.

15.00
Galerija Velenje
TRAVNIŠKA BITJA
Na ustvarjalni delavnici lahko sodeluje 10 otrok.

15.30
Velenjski grad – Muzej Velenje
OGLED GRADU V DRUŽBI GRAJSKE 
GOSPE IN GRAJSKIH OTROK
Največ 30 obiskovalcev.

16.00
Rumeni oder – Mestno otroško igrišče
SAM SEBASTIAN: HOKUS POKUS CIRKUS
Predstava čarodeja
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 120 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

16.00
Rdeči oder – travnik ob Galeriji Velenje
LEA MENARD: TROBLA IN KLJUČ
Gledališka predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 150 obiskovalcev.
V primeru dežja: velika dvorana Glasbene šole Velenje 
(80 obiskovalcev)

NEDELJA, 27. SEPTEMBER
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16.00
Kino Velenje
OSTRŽEK, podnaslovi
Filmska predstava, 8+
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic (blagajna Kina 
Velenje bo odprta uro pred projekcijo). 
Največ 60 obiskovalcev.

16.00 
Galerija Velenje
SAFARI JOGA ZA OTROKE
V skupini lahko sodeluje 10 otrok.

16.00
Knjižnica Velenje
INŠTITUT 4.0: LEGO ROBOTIKA
Na tehniško-tehnološki delavnici lahko sodeluje 7 otrok.

16.30
Modri oder – pred OŠ Gustava Šiliha 
MIŠKINO GLEDALIŠČE: 
ČEBELICA DEBELICA
Lutkovno-igrana predstava
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. 
Največ 80 obiskovalcev.
V primeru dežja: odpade

16.30
Velenjski grad – Muzej Velenje 
PRAVLJICE GRAJSKE GOSPE 
V BRALNEM KOTIČKU
Največ 40 obiskovalcev.

17.00
Zeleni oder – Titov trg
BEPOP LADIES
Koncert
Obvezen dvig brezplačnih vstopnic. Največ 300 
obiskovalcev. V primeru dežja: velika dvorana Doma 
kulture Velenje (120 obiskovalcev)

17.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI 
RAZKOŠJE DOMIŠLJIJE  
V vodeni skupini je lahko največ 20 posameznikov.  

17.00
Vila Rožle
VODEN OGLED SONČNEGA PARKA 
ZA DRUŽINE
Obvezna predhodna prijava: mzpm.velenje@vilarozle.si
V primeru dežja: odpade

NEDELJA, 27. SEPTEMBER
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TRAVNIK USTVARJALNOSTI OB OSNOVNI ŠOLI GUSTAVA ŠILIHA
Ob OŠ Gustava Šiliha bo doma Piki zelo ljuba ustvarjalnost, ki pa se je letos lotevamo skupaj še z eno veliko Pikino 
vrlino – iznajdljivostjo. Pogled na množico malih in velikih ustvarjalcev je značilna slika, ki jo v spominu nosi vsak 
obiskovalec festivala. V skladu s priporočili bomo letos ustvarjalne delavnice izvedli v manjšem obsegu, del pa jih bomo 
preselili na splet. Vsekakor bomo ohranili vso ustvarjalno vnemo in domišljijo. »Zasadili« bomo travnik ustvarjalnosti, 
kjer boste v družbi Pikinih pomočnikov lahko ustvarili unikatne izdelke za igro, zabavo, darilo ali okras. Zavihajmo rokave, 
ustvarjajmo! Na travniku ustvarjalnosti se lahko preizkusite tudi v igralski delavnici Lutkovnega gledališča Velenje. V 
prostoru je lahko naenkrat največ 50 obiskovalcev.

GIBALNICA
Pika vabi v park pred Gimnazijo Velenje, kjer v sodelovanju s Športno zvezo Slovenije pripravlja motorični poligon. 
Preizkusili se boste lahko v ravnotežju, koordinaciji, motoriki in iznajdljivosti. Pravijo, da »Pika zmore to tudi brez rok«, 
zmoreš tudi ti? Na poligonu lahko sodeluje 15 udeležencev hkrati.

LIKOVNI TRAVNIK
V likovnih delavnicah – letos vas čakajo na travniku pri Domu kulture Velenje – ni nikoli dolgčas. Ustvarjalnost je tista, 
ki odžene vse dvome in težave na stran. In ko z ustvarjalnostjo zaživijo barve in oblike, se rodijo/nastanejo krasne slike 
in drugi likovni izdelki. Ste se kdaj vprašali, kaj je to keramika? To je preprosta enačba. Keramika = glina + toplota. 
Enačbo boste lahko preizkusili v praksi. Rešitev bo zagotovo prava. V prostoru je lahko naenkrat največ 50 obiskovalcev.

PLESNA DVORANA 
V plesni dvorani na športnem igrišču Osnovne šola Gustava Šiliha Velenje vas bodo učiteljice Plesnega teatra Velenje 
popeljale po Pikinem plesnem poligonu, vas naučile osnovnih baletnih pozicij, korakov hip hopa, jazz baleta in 
domišljijskega gibanja ter zvijanja. Naučili se boste lahko tudi Pikin ples. Delavnice se začenjajo vsako polno uro in 
trajajo 45 min. V plesni dvorani lahko sodeluje 20 udeležencev hkrati.

V primeru dežja program na Pikinih prizoriščih odpade.

PIKINA PRIZORIŠCA NA PROSTEM
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KNJIŽNICA VELENJE
V Knjižnici Velenje si lahko ogledate pet zanimivih razstav, raziščete stare otroške knjige na knjižnem sejmu, se preizkusite 
v zabavnem kvizu Ali poznam Knjižnico Velenje in Piko Nogavičko?, obiščete delavnico lego robotike, ustvarite svoj 
glineni medaljon, ploščico z zelišči ali pa se ob poslušanju zgodbic razgibate na pravljični jogi.

MUZEJ VELENJE/VELENJSKI GRAD
Piko Nogavičko zanima prav vse! Med drugim jo zelo navdušujejo gradovi. Kaj se skriva za debelimi grajskimi zidovi, kako se 
je v gradovih živelo nekoč, kako so se igrali in zabavali v srednjem veku, se še kje najde kak grajski zaklad? Pridite in preživite 
po Pikino razigran konec tedna v zavetju enega najlepših slovenskih gradov! Odkrijte srednjeveški tabor, raziščite grajski park, 
prisluhnite glasbenim utrinkom ob vsaki polni uri, oglejte si grad v družbi grajske gospe in grajskih otrok, prisluhnite pravljicam.

GALERIJA VELENJE
V Galeriji Velenje se bomo podali na voden ogled razstave ilustracij Marjance Jemec Božič, se preizkusili v domišljijskem 
ustvarjanju na delavnici Travniška bitja, programirali prave živali v tehnološko-ustvarjalni delavnici Rajanje v džungli, 
razgibali telo in duha na safari jogi za otroke in se podali na zvočno dogodivščino po Afriki na tolkalni delavnici. Prava 
Afrika v ustvarjalnem zvoku, sliki in gibu te vabi k raziskovanju!

MZPM VELENJE – VILA ROŽLE
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje letos v času Pikinega festivala pripravlja že 47. Malo Napotnikovo 
kiparsko kolonijo, tu boste lahko izdelali mini leseno umetnino, si ogledali razstavo ali predstavo HRANA=ZDRAVILO, 
prisluhnili mladim glasbenikom Glasbene šole Velenje, se podali na voden ogled Sončnega parka za družine in spoznali 
tako zgodovino parka kot redke drevesne vrste, ki se skrivajo v njem.

KINO VELENJE
V soboto in nedeljo si boste v Kinu Velenje lahko ogledali sklop Najlepših slovenskih animiranih filmov za najmlajše in dve družinski 
pustolovščini. Vse filmske predstave so brezplačne. V preddverju Kina Velenje bo v nedeljo potekala tudi delavnica Preslikaj se!. S 
pomočjo preproste tehnologije se boste lahko preslikali v vesolje, na drug konec sveta ali se spremenili v superjunake.

UMETNIŠKE CETRTI DOMA



26

Galerija Velenje
RAZKOŠJE DOMIŠLJIJE, ILUSTRACIJE MARJANCE JEMEC BOŽIČ

Atrij Muzeja Velenje na Velenjskem gradu
PO PIKASTIČNIH OBRONKIH ŠALEŠKE DOLINE

Knjižnica Velenje
• PIKE NOGAVIČKE IZ BLIŽNJIH IN DALJNIH DEŽEL 
• O ZBIRKI ANDREJA ŠTERA 
• DRUŽINSKA POTEPANJA S PIKO - RAZSTAVA VRTCA VELENJE 
• 30. PIKIN FESTIVAL 
• BRALKA MESECA: ČASTNA POKROVITELJICA 31. PIKINEGA FESTIVALA 

ANJA ŠTEFAN 

eMCe PLAC
NIKA HORVAT: METAMORFOZA

RAZSTAVIŠCA
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SPLET

Del ustvarjalnosti se seli na spletno stran Pikinega festivala (www.pikinfestival.si). 

Tam bo Pika vsak dan 5 dni zapored objavila nov kratek 
film – navodila za samostojno ali pa družinsko ustvarjanje. 

Uživaj v ustvarjalnem procesu, dodaj kakšen svoj detajl. 

Izdelke lahko uporabiš za igro, okrasitev sobe, darilo. 
Če želiš, jih lahko fotografiraš, pošlješ po e-pošti 

(pika@velenje.si) in tako Piki pokažeš, kako ti je uspelo.
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... in številne druge organizacije, društva in podjetja Šaleške doline.

Organizator 31. Pikinega festivala: Pokroviteljica festivala:

Soorganizatorji in partnerji:

Titov trg 4, 3320 Velenje 
info@festival-velenje.si
www.pikinfestival.si
03 898 25 71

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

Organizator 30. Pikinega festivala: Pokroviteljica festivala:

Soorganizatorji:

Partnerji:

Titov trg 4, 3320 Velenje 
info@festival-velenje.si
www.pikinfestival.si
03 898 25 71

Razstave na 29. Pikinem festivalu

www.p ik in fes t i va l . s i

PIKINE
RAZSTAVE

SOORGANIZATORJI IN PARTNERJI

MESTNA KNJIŽNICA VELENJE

Osrednje razstavišče
Kraljestvo živali v prvih berilih
Izjemna zbirka prvih beril Marjana Marinška ob listanju razkrije dragoceno pestrost in 
raznolikost ljudstev sveta. Poleg prikaza učenja prvih črk in besed, ki se jih otroci učijo 
v šolah po svetu, v prvi vrsti zagotovo pritegnejo ilustracije. Razstava postavlja na ogled 
zanimiv in raznolik živalski svet z vseh celin.

Otroški oddelek
Pikin domišljijski živalski svet
Razstava likovnih del otrok Vrtca Velenje
Pikina domišljija ne pozna meja. Njene domislice so vedno zabavne in nagajive. Tokrat 
je ponagajala živalim in ustvarila povsem nove, nepoznane ter nenavadne živalske vrste, 
čudnih oblik in imen. Vas zanima, kakšen je kačulj? Ali opirog? Kaj pa zebuha? Njihove 
podobe so s Pikino pomočjo v različnih likovnih tehnikah ustvarili otroci Vrtca Velenje 
in nas tako za nekaj časa preselili v Pikin domišljijski živalski svet.

Domoznansko razstavišče
29 let Pikinega festivala
Razstava bo strnjeno predstavila izbor knjižnega in neknjižnega gradiva na temo 
Pikinega festivala iz domoznanske zbirke Knjižnice Velenje. Plakati, programske knjižice 
in časopisni članki bodo obiskovalke in obiskovalce popeljali na kratek sprehod po dolgi 
čarobni zgodbi.

Steklena dvojčka
Častna pokroviteljica

Častna pokroviteljica 29. Pikinega 
festivala Bina Štampe Žmavc se nam bo 

predstavila kot bralka meseca in nam 
ob tem izdala, katere so tiste knjige, 

ki so jo preoblikovale, tolažile, 
navdihovale, razveseljevale in 

pustile v njej sledi.

Odprtje razstav bo v četrtek,  
20. septembra, ob 17.30.
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Pikinega festivala iz domoznanske zbirke Knjižnice Velenje. Plakati, programske knjižice 
in časopisni članki bodo obiskovalke in obiskovalce popeljali na kratek sprehod po dolgi 
čarobni zgodbi.

Steklena dvojčka
Častna pokroviteljica

Častna pokroviteljica 29. Pikinega 
festivala Bina Štampe Žmavc se nam bo 

predstavila kot bralka meseca in nam 
ob tem izdala, katere so tiste knjige, 

ki so jo preoblikovale, tolažile, 
navdihovale, razveseljevale in 

pustile v njej sledi.

Odprtje razstav bo v četrtek,  
20. septembra, ob 17.30.
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Pokrovitelji:

ZNAK_TEŠ_11

MODRA  
C M Y K   C 1 0 0  M 0  Y 0  K 2 0
P A N T O N E  2 9 9 5  C

ZELENA SVETLA
C M Y K   C 5 0  M 0  Y 1 0 0  K 0
P A N T O N E  3 7 6  C

TEMNO SVETLA
C M Y K   C 7 5  M 2 0  Y 1 0 0  K 5 0
P A N T O N E  3 6 4  C

03 898 25 71
www.pikinfestival.si

pika@velenje.si
facebook.com/PikinFestival

instagram.com/pikin_festival

I N F O R M A C I J E
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