
Četrtek,  11.10. 2018 ob 17.00

PLANET, OD PLASTIKE ZADET
Gledališka ekopredstava

Amanart 
Igrata: Maja Gal Štromar,

Mirjana Šajinović

Planet, od plastike zadet je dinamična, sveža in duhovita predstava za otroke, ki s svojo 
poučnostjo preko ekoloških tematik ozavešča mladega gledalca in ga vodi v prepoznavanju 
kakovosti bivanja v današnjem času in prostoru. Sestrici Nika in Gala se odpravita na staro 
zaprašeno podstrešje, kjer se je nabralo že preveč plastenk, z namenom, da ga končno 
počistita. Ampak tam se jima pripetijo najbolj nemogoče reči …

Četrtek, 8.11. 2018 ob 17.00

MAČEK MURI
Igrano-glasbena predstava

SLG Celje 
Igrajo: Andrej Murenc, Manca Ogorevc, 

Bojan Umek, David Čeh, Igor Žužek, 
Minca Lorenci, Damjan M. Trbovc, Aljoša 

Koltak, Tanja Potočnik

Kajetan Kovič (1931) je eden najboljših sodobnih slovenskih pesnikov in pisateljev. V otroški 
literaturi je ustvaril večne junake, ki razveseljujejo generacijo za generacijo otrok in tudi 
odraslih. 

Le kdo ne pozna črnega simpatičnega mačkona Murija, ki se v svojem mačjem življenju 
spopada tudi z resnimi težavami. Zgodba o ljubezenskih pripetljajih med Murijem in Maco se 
prepleta z zgodbo o mačjem roparju Čombi, ki s svojimi vragolijami ne da spati policajema 
Muclju in Maclju. In ne samo to – Veliki Čombe prijateljuje z Muco Maco in dela Mačka Murija 
prav pošteno ljubosumnega. V predstavi bodo v živo odpeti songi Jerka Novaka, ki so danes 
skorajda že ponarodeli.

Januar 2019 ob 17.00

BRUNDAGRRROM!

Gledališče Koper 
Igrajo: Luka Cimprič, Tjaša Hrovat

Ko deklica Živa v gozdu za svojega bolnega brata išče zdravilni divji med, zaide in se lačna in 
žejna zateče v medvedji brlog, kjer utrujena zaspi. Ko se domov vrne medved Milko in spozna, 
da je nenapovedana gostja popila njegov malinov sok in pojedla njegovo sladko hruško, se 
odloči, da bo Živo kruto kaznoval: domov je ne bo spustil toliko časa, dokler ne bo pospravila 
njegove hiše. Ampak Živa ne pospravlja niti doma, kaj šele na obiskih …
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Četrtek, 14.2. 2019 ob 17.00

SUPER BRINA
Lutkovno-igrana predstava

Gledališče MalihVelikih 
Igrata: Joseph Nzobandora-Jose, Ana 

Ruter

Zakaj je Brina super? Kaj je njena super moč? Da leti kot Superman? Da premetava skale kot 
Peter Klepec? Ne, ne ...

Brina je super Brina, ker rešuje uganke in premetanke. 
Brina je super Brina, ker se reši iz vsake nastavljene zanke. 
Brina je super Brina, ker računa in piše, bere in riše. 
Brina je super Brina, ker vsakemu pomaga, tudi če je zgaga. 

Zgodba se zaplete, ko pohlepni Zlatoljub odkrije zlato, ki leži natanko pod Brininim drevesom. 
Na vsak način se ga hoče polastiti, Brina pa se mu upre. Pred nami se odvije boj med dobroto, 
ki jo pooseblja deklica Brina in sebičnostjo, ki jo predstavlja Zlatoljub. 

Za dobroto je potreben pogum in tega ima Brina obilo. In sreča je na strani pogumnih!

Četrtek, 7.3. 2019 ob 17.00

TI IN JAZ

Gledališče AEIOU 
Igrata: Mateja Ocepek,

Katja Povše 

Ti in Jaz je interaktivna predstava, ki iz nasprotij in podobnosti ustvarja humoren svet 
absurdnih situacij. Iz verige duhovitih transformacij, ki se zgodijo s pomočjo pralnega stroja, 
nastane nov, igriv in humoren svet sester dvojčic. Pralni stroj nepredvidljivo spreminja stvari: 
obleke postanejo bitja, vsakdanji predmeti dobivajo nove pomene; sestri dvojčici pa vselej iz 
njih ustvarita razburljive, smešne in prijetne dogodke.

Četrtek, 18.4. 2019 ob 17.00

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 
zgodba o štiriletnem fantku iz revne 

družine, ki ima 6 bratov in sestric in hodi 
naokrog v izrabljeni srajčici, svojem 

edinem oblačilu.

PG Kranj 
Igrajo: Blaž Setnikar, Tinkara Kovač, Vesna 
Jevnikar, Peter Musevski, Darja Reichman, 

Aljoša Ternovšek, Vesna Slapar

Vsak od sedmih otrok Vidkove družine premore le eno oblačilo – srajčko – in ko jo preraste, jo 
dobi naslednji, mlajši otrok. Ubogi Videk je najmlajši v družini, zato vedno dobi srajčice, ki so 
najbolj ponošene. Njihova mama otrokom sama šiva srajčke, a le pozimi, ko so dela na poljih 
končana. Mali Videk nikoli ne pride na vrsto za novo srajčko, saj so zime vedno prekratke, 
njegovi starejši bratci in sestrice pa vsako leto večji, tako da jih mamino šivanje komaj dohaja. 
Ko se Vidku srajčica od ponošenosti že tako stanjša, da mu pade z ramen in začne hoditi napol 
nag naokrog, se v naravi, ki ga obdaja, zgodi čudež. Na pomoč mu priskočijo živali in rastline – 
ovčka, trnjev grm, pajek, potočni rak in ptička – ki mu s skupnimi močmi sešijejo lepo mehko 
belo srajčico, kakršne še ni imel in Vidku, pa tudi nam, na tankočuten način pokažejo, da se 
dobro vselej z dobrim vrača.
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