33. pikin festival

velenje, 10.—14. september 2022

PROGRAM
ZA ORGANIZIRANE SKUPINE
OSNOVNIH ŠOL IN VRTCEV
www.pikinfestival.si
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PIKAST POZDRAV
Vabilo v Narobe svet
Spoštovani vzgojitelji in učitelji!
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 svet svetu. Srečni in nasmejani.
Vabimo vas, da se nam pridružite, da skupaj pomladimo svet z otroškim smehom, posadimo dobre ideje,
širimo ljubezen in prijateljstvo.

Spoštovani otroci!
Ali ste vedeli, 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.
• Rože zaliva le ob dežju.
• V šolo bi hodila med počitnicami, če bi se zadnjo seveda sploh odločila.
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O Piki in njenem 33 let starem festivalu
Iz Pikinega dneva, prireditve, zasnovane ob svetovnem dnevu otroka, je v več kot treh desetletjih zrasel največji
otroški festival v Sloveniji. Sprva je bil dogodek namenjen šolskim in vrtčevskim otrokom in prav takšen ostaja
tudi danes. Vodilo festivala je kulturna vzgoja in zabava za vse otroke, tiste prave in seveda tudi tiste, ki svojo
mladost nosijo v srcu.
Pika je bila in ostaja navdihujoč lik različnih generacij. Njena izvirnost in pogum ustvarjata iz deklice super
junakinjo, ki mladim in starim daje moč, da so tudi oni lahko svobodni, drugačni in edinstveni na čisto svoj način.
Kar dve leti smo na Pikinem festivalu močno pogrešali obisk organiziranih skupin, ki jim je festival že od vsega
začetka prvenstveno namenjen. Neskončno nas veseli, da vas zopet lahko povabimo na najbolj zabaven,
poučen, ustvarjalen in kulturno-vzgojen otroški festival v Sloveniji. V središču Velenja bodo med 10. in 14.
septembrom na različnih lokacijah potekale številne aktivnosti, ki bodo na takšen ali drugačen način sorodne
s smernicami in cilji šolskega kurikuluma.
Vabimo vas, da s skupino otrok obiščete največji, najzabavnejši, najbolj poučen in najbolj narobe obrnjen
otroški festival v Sloveniji. Čakamo vas!
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PIKINA PRIZORIŠČA
Rdeča dvorana
Pritličje
• 40 ustvarjalnih kotičkov (potreben čas v enem ustvarjalnem kotičku maks. 15 min)
• 10 interaktivnih iluzij
• Pikina lepotilnica
• plezalna stena z inštruktorji
• Pikina trgovina
• zbirno mesto dobrodelne akcije
• glavna informacijska točka Pikinega festivala
Balkon
• norčavi gibalni poligoni
• prostor za počitek in malico
Dvorišče pred Rdečo dvorano
• skate poligon
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PIKINA PRIZORIŠČA
Titov trg z okolico
• Alfredov oder z glasbeno-scenskim programom
(program poteka popoldan)
• Pikino mesto: čalapinke, Fickarna, Pikin pošta, Pikina
trgovina, ko-ko-kokice, informacijska točka
• 20 interaktivnih spretnostnih igralnih postaj: dvigovanje
konja, drsanje s krtačami, zbijanje konzerv, nošenje jajc,
metanje klobukov, karike na marike …
• Pikin kamp, indijanski tabor in zeliščarska postaja
• Pikin disko
• Salon smešnih frizur
• Pikina šivalnica
• Narobe popravljalnica
• poulični nastopi in presenečenja za vsakim vogalom
• zbirno mesto dobrodelne akcije
• Likovna četrt
• Kino četrt
• Plesna četrt
• Glasbena četrt

Park pred gimnazijo
• Fickov oder z lutkovno, igrano in glasbeno produkcijo
(program poteka popoldan)
• Pikin poligon z njeno najljubšo igro »Ne stopi na tla«
• Inovativna vozila na nožni pogon: velekit in gosenica
• Narobe pot, zadenjska hoja s presenečenji
• Pikin vrt dobrih idej
• Lutkovna četrt
• Muzejska četrt
• Knjižna četrt
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PIKINA PRIZORIŠČA
Odra pod streho
Dom kulture Velenje in Glasbena šola Velenje
Večina festivalskih vsebin se odvija pod milim nebom. Pod strehama dveh kulturnih ustanov smo za organizirane
obiske skrbno pripravili izbor kulturno-vzgojnih vsebin, ki so plačljive, a vseeno denarnici prijazne. V Domu
kulture Velenje in Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski bo potekal pester program, ki ga lahko v kombinaciji z
ostalimi festivalskimi vsebinami sestavite v odlično preživet kulturni dan.
Program na odrih bo potekal od ponedeljka do srede v dopoldanskem času.
Pikin oder
Pikin oder v Domu kulture Velenje bo gostil največja slovenska profesionalna gledališča, vrhunske igralce,
znane režiserje, gledališke ustvarjalce in plesalce. Ponuja večje in kompleksnejše umetniške odrske produkcije,
ki ponujajo izjemna kulturno-vzgojna doživetja.
Tomažev oder
V Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski bo 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.
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PONEDELJEK, 12. 9. 2022

PIKA GLEDA IN POSLUŠA
PIKIN PROGRAM

Pikin oder
Dom kulture Velenje, velika dvorana
ob 9.30 in 11.30
Andrej Jus

BESNE BASNI

Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Gre za niz šestih basni, v katerih nastopajo živali, pravljic, ki jih mama
pripoveduje svojemu sinku Borji za lahko noč. V njih boste srečali ošabni
gosenici, lepotičke metuljčice, srborita kozlička, kopico zajčkov, srako,
želvi, mravljice in še koga. Ne nazadnje pa tudi besno čebelo, ki zelo
pozorno, včasih že prav nadležno bdi nad maminim pripovedovanjem
pravljic ter skrbi, da vsako zgodbo sklene nauk - med njimi se najdejo
tudi takšni, s kakršnimi se odrasli ne bi vedno strinjali.
Režija: Andrej Jus
Igrajo: Kaja Jordan, Mariša Milovanović, Marko Skok, Gašpar Marinič,
Domen Blatnik, Luka Beljan, Aleksandra Damjanić
Igrana predstava / 50 min / 5+ (vrtec, I. triada OŠ)

Tomažev oder
Glasbena šola Velenje, Velika dvorana
ob 9.30
Fran Levstik

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO
Gledališče Velenje

Zimzelena zgodba Frana Levstika spet prihaja na naše odre, tokrat v domači
produkciji mlade igralske ekipe Gledališča Velenje in v režiji Romea Grebenška.
Mali Videk je deček, ki živi z mnogimi bratci in sestricami ter materjo. Ker je
najmlajši od otrok, vedno vse reči dobi zadnji. Tudi srajčico, ki pa je zato tudi
vedno najbolj ponošena in obrabljena. Nekega dne si jo pri igri strga, a so doma
zelo revni in si nove srajčice zanj ne morejo privoščiti. Takrat pa na pomoč
priskočijo gozdne živali in rastline, ki jih ima Videk neizmerno rad in vedno
poskrbi zanje. Ovčka, pajek, rak, grm in ptiček združijo svoje moči in Vidku
sešijejo čisto novo srajčico. Videk ves vesel steče domov, kjer si vsa družina
srečno ogleduje novo Vidkovo srajčico.
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Režija: Romeo Grebenšek
Igrajo: Ana Vita Leban, Zoja Lešnik, Tajda Podvratnik, Tanja Urbančnik, Vid
Hrovat, Nik Kaligaro, Marko Pavlović
Gledališka predstava / 30 min / 5+ (vrtec, I. triada OŠ)

TOREK, 13. 9. 2022

PIKA GLEDA IN POSLUŠA
PIKIN PROGRAM

Pikin oder
Dom kulture Velenje, velika dvorana
ob 9.30 in 11.30
Lyman Frank Baum, Jera Ivanc

ČAROVNIK IZ OZA
Lutkovno gledališče Ljubljana

Čarovnik iz Oza je zgodba o nenavadnem potovanju po deželi Oz,
na katerem glavna junakinja Doroteja spozna tri prijatelje, ki se
ji pridružijo v iskanju vsevednega, vsevidnega in vsemogočnega
čarovnika Oza. Na popotovanju od zore do mraka, od nezavednega
k zavednemu, od teme k svetlobi premagujejo najrazličnejše
preizkušnje, skozi katere spreminjajo strah v pogum, jezo
v hvaležnost, sovraštvo v ljubezen, krivdo v sočutje ter se
vzpostavljajo v vsej svoji celovitosti. Bo Doroteja našla svoj dom?
Dom je v resnici povsod, kjer se nahajamo, saj je vse, kar nas
obdaja: zvezdna noč, pisane mavrične kaplje, otroški smeh, veter
iz ptičjih kril ... mozaik našega življenja. In dežela rumene poti je
prav to: dežela Dorotejinega notranjega sveta, bitja dežele Oz pa
predstavljajo kot bogat spekter njene domišljije, čustev, duha.
Režija: Yulia Roschina
Igrajo: Zala Ana Štiglic, Jan Bučar, Ana Hribar / Saša Pavlin
Stošić, Matej Zemljič, Nina Ivanič, Matevž Müller, Filip Šebšajević
k. g., Jernej Kuntner
Glasbena pravljica / 60 min / 7+ (I., II. in III. triada OŠ)

Tomažev oder
Glasbena šola Velenje, Velika dvorana
ob 9.30
Ela Peroci

MUCA COPATARICA
Plesni teater Velenje

Priljubljena pravljica o muci, ki neredoljubnim otrokom
odnese copate. Otroci sklenejo poiskati mucin dom in svoje
copatke. V gozdu pa srečajo mnogo živali, ki muco tudi
poznajo. S skupnimi močmi najdejo njeno hišico. Kdo ve, ali
bo muca otrokom vrnila njihove copatke?
Koreografija in režija: Nina Mavec Krenker
Plesalke: Plesni teater Velenje
Plesna predstava / 30 min / 5+ (vrtec, I. triada OŠ)
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SREDA, 14. 9. 2022

PIKA GLEDA IN POSLUŠA
PIKIN PROGRAM

Pikin oder
Dom kulture Velenje, velika dvorana
ob 9.30 in 11.30
Natalija Manojlović Varga, Andrej Rozman Roza

POVODNI MOŽ AMBROŽ
Plesni teater Ljubljana

Ambrož živi v svetu, v katerem ni nobenih strojev, nobenih tovarn in
nobenih trgovin. Vse, kar potrebuje, raste in plava v njegovem jezeru. Da mu
ni preveč dolgčas, nagaja ribičem in se igra z vodnimi živalmi in predmeti, ki
jih v njegovo jezero vržejo kopenski ljudje. Ko pa v jezero pade čevelj, ki je
drugačen od tistega, ki že leži na dnu jezera, se Ambrož naenkrat spomni,
da sta mu starša, preden sta ga zapustila in odšla v toplejše vode, naročila,
da si mora nujno poiskat ženo, saj se sicer njihov rod ne bo nadaljeval. A kje
naj jo najde? Povodnih ljudi je namreč veliko manj kot kopenskih in Ambrož
ne pozna niti ene same povodne žene. Zato se odpravi na kopno, kjer pa je
svet zelo drugačen.
Avtorstvo, koreografija in režija: Natalija Manojlović Varga
Plesalci in pripovedovalec: Barbara Kanc, Katarina Barbara Kavčič, Tines
Špik, k. g. Andrej Rozman
Avtorska glasba in izvedba: Blaž Celarec
Plesno-pripovedovalska predstava / 45 min / 5+
(vrtec, I., II. in III. triada OŠ)

Tomažev oder
Glasbena šola Velenje, Velika dvorana
ob 9.30
Svetlana Makarovič

KOKOŠKA EMILIJA
Gledališče Velenje

To je navihana zgodba o kokoški, ki nese najdebelejša jajčka in jo
ima petelin najrajši. A to še zdaleč ni vse, Emilija misli s svojo glavo,
se ne pusti izkoriščati in svojo gospodinjo nauči lepih manir. Emilija
je nesnica, Emilija je pesnica, Emilija je upornica z razlogom.
Režija: Boštjan Oder
Igrajo: Jana Flego, Meri Verbnjak Justin / Zoja Lešnik, Petra
Hribernik, Nejc Škorjanc, Tajda Podvratnik, Miha Šilc in Matej Mraz
Igrana predstava / 35 min / 5+ (vrtec, I. in II. triada OŠ)
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delavnice in umetniške četrti

PIKA USTVARJA

USTVARJALNE DELAVNICE
V RDEČI DVORANI
Pikin svet je poln zanimivih iger, pustolovskih
zgodb, odštekanih dejanj in neskončne domišljije.
Letos bomo v Pikin narobe svet vstopili skozi
različne ustvarjalne tehnike in igrive motive.
Spremenili se bomo v gusarje in prijazne pošasti,
spoznali kosmate želve, poskakovali z žabami in se
preizkusili v risanju na slepo. Skupaj bomo ustvarili
neskončno podobo Pikinega sveta, polnega zabave
in ustvarjalnosti.

UMETNIŠKE ČETRTI
HIŠA LUTK, KNJIŽNA ČETRT, LIKOVNA ČETRT,
HIŠA GLASBE, MUZEJSKA, PLESNA IN FILMSKA
ČETRT
V Hiši lutk se bomo srečali z najrazličnejšimi
tipi lutk - od ročnih in naprstnih do marionet,
manekenov in javajk. V Knjižni četrti bomo letos
poizkusili brati narobe, sestaviti naša imena od
zadaj naprej ali besede iz naključno izbranih črk,
pomešati junake iz različnih pravljic, iskali bomo
besede in stavke, ki se berejo enako z leve in desne.
V Likovni četrti bomo slikali z zavezanimi očmi
in prosto umetniško preizkušali različne likovne
tehnike. Hiša glasbe nas bo objela z melodijami
in prebujala čuječe glasbenike v nas. V Muzejski
četrti se bodo obiskovalci skupaj z muzealci iz
različnih slovenskih muzejev podali na zabavno
raziskovanje narobe sveta nekoč - nenavadnih
starih predmetov ter šeg in navad, pogumnih
idej in osebnosti, smešnih in neobičajnih reči,
s katerimi so se zabavali ali pa tudi živeli naši
predniki. Filmska četrt nas bo izzvala k ostrenju
naših pogledov in raziskovanju sveta filma, v
Plesni četrti pa se bomo naučili zaplesati Pikin
narobe ples, ki je seveda čisto pravi.
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PIKA OPAZUJE IN PREMIŠLJUJE
Pikine razstave

Knjižnica Velenje

Galerija Velenje
ILUSTRACIJE
MARJANA MANČKA

Osrednje razstavišče Mestne knjižnice Velenje

OTROŠTVO V NAŠIH SRCIH
Razstava o nekdanjem velenjskem
otroškem igrišču.

Otroški oddelek Mestne knjižnice Velenje

Muzej Velenje
na Velenjskem gradu
NAROBE SVET

KO V PIKINI GLAVI
SE SVET NAROBE POSTAVI

Razstava del Pikinega fotografskega natečaja

Sončna stena Mestne knjižnice Velenje

Razstavišče eMCe plac

Razstava likovnih del otrok Vrtca Velenje.

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ NAJLEPŠIH
SLOVENSKIH POKRAJIN
Razstavo pripravlja
Počitniško društvo Kažipot Velenje.

Mladinska soba Mestne knjižnice Velenje

Dom kulture Velenje

Razstavo pripravlja OŠ Gorica,
podružnica Vinska Gora.

Razstava del Pikinega likovnega natečaja

USTVARJANJE NA TEMO
NAROBE SVET

Domoznansko razstavišče
Mestne knjižnice Velenje

32. PIKIN FESTIVAL

Razstava izbora domoznanskega gradiva,
ki je nastalo pod okriljem pretekle izvedbe
največje slovenske prireditve za otroke.
Steklena dvojčka Mestne knjižnice Velenje

ČASTNA POKROVITELJICA

Razstava najljubših knjig častne pokroviteljice
33. Pikinega festivala.
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ADNA LAINŠČEK:
RED LIPS ART ADDITION

PRAVI NAROBE SVET

Vila Rožle, Sončni park

USTVARI CVET, EN ČEŠNJEV CVET

Razstava del likovno–ustvarjalnega natečaja

Zunanje prizorišče festivala
PRAVA ZMEŠNJAVA
Razstava Vrtca Velenje

Pikina ustvarjalna natečaja

PIKA IZZIVA

PIKIN LIKOVNI NATEČAJ:
PRAVI NAROBE SVET

Pika Nogavička je nenavadna deklica, ki živi po
lastnih pravilih, ne uboga in se ne uklanja svetu
odraslih. Njen svet je za marsikoga narobe,
obrnjen na glavo, a kljub vsemu zanjo čisto pravi:
drugačen, skrivnosten, pogumen in brezmejen v
njeni domišljiji.
Pozivamo vas, da raziščete brezmejnost in
bogastvo likovnega sveta, ki nam ponuja široko
paleto različnih likovnih materialov in tehnik.
Ustvarite Pikin svet v nenavadnih tehnikah in
nevsakdanjih kombinacijah: naj bo edinstven,
svoboden in razigran kot naša Pika.
Razpisni pogoji:
• Na likovnem natečaju lahko sodelujejo
otroci in mladostniki osnovnih šol, vrtcev in
drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov ali
posamezniki, neodvisni od izobraževalnih zavodov.
• Likovne izdelke, prispele do ponedeljka, 5. septembra 2022, bo pregledala strokovna komisija.
• Komisija bo izmed poslanih del izbrala zmagovalca in mu podelila najvišje festivalsko priznanje, zlato piko.
• Izbrana dela bodo razstavljena na letošnjem prizorišču Pikinega festivala od 10. do 14. septembra 2022.
• Poslani likovni izdelki so lahko izdelani iz različnih likovnih področij: slikarstvo, risanje, grafika, fotografija ali v
kombinaciji le-teh. Velikost formata likovnih del naj ne presega format A3.
• Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
- ime in priimek avtorja, razred oz. starost,
- naslov likovnega dela in likovna tehnika,
- ime in priimek mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja, staršev),
- elektronski naslov mentorja oziroma staršev.
(Mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje učencev oz. otrok v
natečaju ter dovoljenje za javno objavo.)
• Natečaj traja od 23. maja do 5. septembra 2022, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del.
• Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:
Galerija Velenje
Titov trg 5
3320 Velenje
z oznako ZA NATEČAJ »PRAVI NAROBE SVET«.
Prispela dela bodo ostala v arhivu Galerija Velenje.
Najboljše delo bo nagrajeno s priznanjem zlata pika in s praktično nagrado.
Dodatne informacije o razpisu in razstavi lahko dobite na naslovih:
nina.cvirn@galerijavelenje.si ali katarina.aman@vilarozle.si.
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Pikina ustvarjalna natečaja

PIKA IZZIVA

FOTOGRAFSKI NATEČAJ:
Narobe svet

Vabimo vas k sodelovanju pri Pikinem fotografskem
natečaju. Tokrat smo natečaj skupaj pripravili
Muzej Velenje v sodelovanju s fotografsko revijo
Digitalna Kamera in Digitalnim Foto Klubom,
ki že vrsto let sodelujeta z mladimi fotografi iz
cele Slovenije, in Festival Velenje, organizator
33. Pikinega festivala. Natečaj bo potekal pod
pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije (št.
12/2022).
Osnovnošolce vabimo, da v objektiv ujamejo
njihov pogled in razumevanje naslovne teme
natečaja Narobe svet: trenutke sveta okoli nas in
njegove drugačnosti – lahko je smešna, zabavna
ali pa tudi resna.
Razpisni pogoji:
• Na natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci iz cele Slovenije.
• Vsak avtor lahko sodeluje z do tremi digitalnimi ali digitaliziranimi fotografijami v formatu JPEG v velikosti vsaj 3000
slikovnih pik po daljši stranici.
• Računalniška obdelava fotografij je dovoljena v osnovnem obsegu (manjše popravljanje kontrastov, osvetlitve,
intenzitete barv, izreza, ostrine in podobne osnovne korekcije). Fotomontaža ni dovoljena.
• Fotografije so lahko posnete v barvni ali črno-beli tehniki.
• Fotografije morajo izražati avtorjev pogled na temo fotografskega natečaja. Tematsko naj se navezujejo na naslovno
temo 33. Pikinega festivala Narobe svet.
• Vsak poslani izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja ter starost; šola, mentor (če
je); naslov (lahko tudi opis) fotografije; elektronski naslov avtorja ali mentorja.
• Natečaj traja do ponedeljka, 29. avgusta 2022. Takoj po tem datumu bo prejeta dela pregledala in ocenila komisija,
ki jo bo imenoval organizator natečaja.
• Med prispelimi fotografijami bo komisija izbrala fotografije, ki bodo razstavljene v atriju Velenjskega gradu, najboljše
pa bo tudi nagradila.
• Nagrade: 1., 2., in 3. nagrada - zlata, srebrna ter bronasta medalja Fotografske zveze Slovenije; 5 pohval – diplom
Fotografske zveze Slovenije; praktične nagrade avtorjem vseh razstavljenih fotografij.
• Organizator si pridržuje pravice do tiskanja in distribucije izbranih fotografij za namen promocije projekta.
• Odprtje Pikine fotografske razstave bo v sredo, 7. septembra 2022, ob 17. uri na Velenjskem gradu.
• Fotografije v digitalni obliki (na CD-ju, DVD-ju ali USB ključku ali po e-pošti) pošljite ali dostavite (osebno, po pošti)
do navedenega roka na naslov: Muzej Velenje, Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje ali na elektronski naslov info@
muzej-velenje.si.
Več informacij: Ona Čepaityte Gams, e-naslov: ona.gams@muzej-velenje.si, tel. 051 382 374.
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PIKA POMAGA
Dobrodelna akcija

Novo sonce – Pika pomaga
»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 pomembni 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.
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PIKINO VABILO
nepozaben kulturni dan
Kulturna vzgoja je kraljica festivala, zato vas vabimo, da na festivalu doživite najbolj razgiban in pester kulturni
dan. Vse glavne sestavine in dragocene začimbe so že na pladnju: odlične gledališke, lutkovne in plesne
predstave, knjižna, muzejska, likovna, lutkovna, filmska, plesna, kino in glasbena četrt, ustvarjalne umetniške
delavnice in poučni programi. Na ogled bodo številne razstave in žive lutke. Norčava interaktivna ter gibalna
doživetja s celim kupom čudnih presenečenj bodo naredila dan popoln.

Obisk po meri
Priporočamo, da si program vašega obiska na festivalu
skrojite po svoje in si iz nabora številnih aktivnosti izberete
predvsem tiste, ki ustrezajo vašim željam ter pričakovanjem.
Zavedamo se, da je čas obiska organizirane skupine natančno
odmerjen, zato dober urnik zagotavlja odličen izkoristek
obiska in najbolj razgibano doživetje festivala.
Ob prijavi skupine bomo skupaj sestavili želen urnik izbranih
dejavnosti, ki bo v največji meri ustrezal starostni skupini
vaših otrok. Ves čas obiska festivala bo skupino spremljala
Pika vodička, ki bo poskrbela za vse potrebno.
Šolskim in vrtčevskim skupinam zelo priporočamo obisk
večje scenske gledališke ali plesne predstave na Pikinem ali
na Tomaževem odru, ki mu lahko dodate obisk umetniških
četrti, ustvarjalnic in raziskovalnic, motoričnih poligonov
ter interaktivnih kotičkov. V številnih ustvarjalnih kotičkih
si bodo otroci lahko izdelali izdelke, ki jih odnesejo v šolo
ali domov, poleg teh pa je na festivalu tudi veliko takšnih
aktivnosti, v katerih se otrok preko sodelovanja uči, rezultat
pa je doživetje in izkušnja.
Prizorišča festivala bodo povezana s posebej označenimi
potmi in kažipoti, da se bodo lahko skupine varno gibale. Lokacije različnih aktivnosti bodo zelo blizu, zato tudi
za najmlajše otroke dolžina poti ne bo prezahtevna in bodo lahko obiskali vsa prizorišča. Tudi gibalno ovirane
osebe bodo lahko obiskale vsa prizorišča Pikinega festivala.
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PRIMERA URNIKOV OBISKA
Za lažje načrtovanje aktivnosti smo pripravili vzorca urnikov, ki lahko služita kot izhodišče pri pripravi vašega
obiska festivala.

PRIMER 1
8.50: prihod na avtobusno postajo v Velenje, kjer skupino sprejme Pika vodička
9.00–9.20: odhod na Titov trg in ogled razstave ilustracij Marjana Mančka v Galeriji Velenje
9.30–10.15: Dom kulture Velenje / Pikin oder: ogled gledališke predstave
10.30–11.00: Rdeča dvorana balkon / čas za malico
11.00–12.15: Rdeča dvorana pritličje / obisk ustvarjalnih, raziskovalnih in eksperimentalnih delavnic
(predviden obisk vsaj petih ustvarjalnih kotičkov)
12.30–13.20: Park pred gimnazijo / utrip umetnosti in gibanje: obisk umetniške ulice z muzejem, knjižnico
in hišo lutk, kjer se udeležimo različnih delavnic ter spoznavamo umetniške zvrsti, urjenje
spretnosti na Pikinem zabavnem poligonu 'Ne stopi na tla'
13.40: odhod domov z avtobusne postaje Velenje

PRIMER 2
9.00: prihod na avtobusno postajo v Velenje, kjer skupino sprejme Pika vodička
9.10–9.20: Park pred gimnazijo / jutranje razgibavanje na motoričnem poligonu Ne stopi na tla ali Pravljična
joga, vožnja z igrivimi vozili gosenico in velekitom
9.30–10.20: Glasbena šola Velenje / Tomažev oder: ogled gledališke predstave
10.30–11.30: Titov trg / sodelovanje pri motoričnih igrah, obisk Pikinega kampa, šivalnice in popravljalnice,
igranje v Hiši glasbe in ustvarjanje v Ateljeju
11.40–12.05: Rdeča dvorana balkon / čas za malico
12.10–12.50: Rdeča dvorana pritličje / obisk ustvarjalnih, raziskovalnih in eksperimentalnih delavnic
(predviden obisk vsaj petih ustvarjalnih kotičkov) ali obisk motoričnega poligona na balkonu
13.00: odhod domov z avtobusne postaje Velenje
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PRIJAVE

za organizirane skupine
PRIJAVE

Prijave za organizirane skupine sprejemamo
od 6. 6. 2022 do zasedbe prostih mest.
Urnik želenih dejavnosti lahko uskladite:
• po telefonu 03 898 25 71 ali
• po elektronski pošti pika@velenje.si.

CENE VODENJA IN VSTOPNIC

Organizacija in vodenje obiska: 5 EUR na otroka
Pikin oder (Dom kulture Velenje): 5 EUR
Tomažev oder (Glasbena šola Velenje): 3 EUR

DELOVNI ČAS PIKINEGA FESITVALA

Sobota in nedelja: 10.00–18.30
Od ponedeljka do četrtka: 9.00–13.30 in 15.30–18.30

PARKIRIŠČE

Avtobusi za organizirane skupine imajo dostop na označeno mesto za obiske na Avtobusni postaji Velenje,
ki je v neposredni bližini prizorišč Pikinega festivala. Avtobus dostavi in odpelje skupino po dogovorjenem
urniku, v vmesnem času pa parkira na zunanjem parkirišču v dogovoru z organizatorjem.

INFORMACIJE in VPRAŠANJA
telefon: 03 898 25 71
e-pošta: pika@velenje.si
www.pikinfestival.si
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Organizator
33. Pikinega festivala
Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje
info@festival-velenje.si
www.pikinfestival.si
Pokrovitelj festivala: Mestna občina Velenje
Soorganizatorji in partnerji: Mladinski center
Velenje, MZPM Velenje, Muzej Velenje, Knjižnica
Velenje, JSKD Velenje, Glasbena šola FKK
Velenje, Vrtec Velenje, Športna zveza Velenje,
Šolski center Velenje, Galerija Velenje, Rdeča
dvorana Velenje, ZKD Šaleške doline, osnovne
šole in številni ustvarjalni posamezniki, društva
in organizacije iz Šaleške doline.
Izdal: Festival Velenje, zanj Barbara Pokorny
Zbrali in uredili: Neža Jovan in Ana Godec
Ilustracija: Božo Kos
Fotografije: arhiv Festivala Velenje
Oblikovanje: Peter Žagar
Tisk: Tiskarna Collegium Graphicum, d. o. o.
Velenje, maj 2022
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nAROBE SVET
Danes čudno je tako,
da kar je prav,
se narobe zdi,
in kar narobe je,
je najbolj prav.
A ko zbereš vse moči,
lahko se to,
kar se narobe zdi,
v pravi prav spet spremeni.

pIKA

