OTROŠKE PREDSTAVE IN DELAVNICE
Trgovski center Bled
Vsako nedeljo od 16.6 do 15.9.
Začetek ob 17.00
predstava
sledi delavnica

16.6.

Paket Pika Net
Gledališče KU-KUC

Predstava Paket Pika Net, uči majhne in velike o pravilni rabi televizije in računalnika, v
smislu "ena risanka na dan", medtem, ko jim lutkovna ustvarjalnica pokaže kakšne vse superzabavne stvari se da početi brez televizije in računalnika

23.6.

Pika Nogavička in gusar Val potujeta na otok zakladov
Zavod Enostavno prijatelji

Pogumni gusarski kapitan Val je našel strgan starodavni zemljevid, ki vodi do otoka
zakladov. V pristanišču vkrca posadko in skupaj odpotujejo na otok Taka Tuka. Misleč
da jih na otoku čakaZamorski kralj, da mu vzamejo manjkajoči del zemljevida. Na
veliko presenečenje vseh pa ga pričaka najbolj zabavna, najmočnejša in vseh ukan
polna Pika Nogavička. Ne samo, da Pika prelisiči kapitana, celo njegovo ladjo si
sposodi in z otroki odpluje na otokČUNGA-LUNGA. A tudi gusar Val, vajen morja in
ukan, ima svoj skrivni načrt.

30.6.

Ju-hu-hu, počitnice so tu
Čarodej Jani

V predstavi se bo čarodej Jani skupaj z najmlajšimi veselil počitnic na prav poseben čaroben
način… Da pa bodo med počitnicami uživali s hišnimi ljubljenčki, jim bo po predstavi
izdeloval figurice iz balonov s poudarkom na živalih (kužke, levčke…).

7.7.

Predstava
Klovn Jaka

Klovn Jaka otrokom pokaže različne klovnske spretnosti (žonglira, se vozi s cirkuškim
kolesom, lovi ravnotežje)… seveda vse to s pomočjo otrok, ki so za svoje delo nagrajeni. V
delavnici bodo tudi otroci izdelali svoj klovnski rekvizit.

14.7.

Trije prašički
Lutkovno gledališče Rado Mužan

Predstava in delavnice na temo animacije lutk

21.7.

Predstava
Čarodej Andrej

Čarodej Andrej je klasičen čarodej, ki pa s svojim pristopom navduši tako otroke kot odrasle
spremljevalce. Nadaljevanje predstave bo animacija z baloni – za fante bo izdeloval sablje, za
punčke pa srčke in rožice…

28.7.

Lev in miška
Lutkovno gledališče TRI

Lev in miška - Dogajanje je postavljeno v sodobno kuhinjo. Skozi kuharski tečaj se v
predstavo duhovito vpletajo prizori iz znane Ezopove basni o Levu in miški, ki na koncu
pripeljejo do prijateljstva in zavezništva med njima. Predstava kljub bogati in dinamični
gledališki nadgradnji ohranja vse vsebinske motive in značilnosti osnovne zgodbe. Delavnica
bo na temo predstave

4.8.

Predstava
Klovn Žare

Klovn Žare je pravi cirkuški klovn, saj igra čisto pravo harmoniko (ki nato razpade), trobento
igra z usti in to brez trobente, se vozi z monociklom, žonglira na valju ter zraven lovi
ravnotežje ter otroke uči cirkuških vragolij. V delavnici pa si bodo otroci izdelali izdelek na
temo cirkusa.

11.8.
Predstava
Čarodej Ferdy

Kaj vse se skriva v čarobnem kovčku Čarodeja Ferdyja? Polno čarovnij in čarobna palica, s
katero bodo otroci čarodeju pomagali pričarati zajčka, golobčka in morda še koga… V
delavnici BMC-ja bodo otroci izdelovali čarobne palice in jih seveda odnesli domov

18.8.

Petjin kolesarski izlet
Zavod Enostavno prijatelji

Predstava Petjin kolesarski izlet – izkoristimo še zadnji teden počitnic in gremo skupaj na
izlet Petjinim dogodivščinam naproti. Delavnica na temo predstave

25.8.

Vila Tabletka
KU-KUC

Vila Tabletka je glasbeno plesna predstava, ki pokaže otrokom, kako se začarajo čarobni
plesni čeveljčki in kako se čarobno zapleše tudi brez njih. Po predstavi pa se s poklicno
plesalko (Vilo Tabletko) naučimo plesati na prav vse plese iz naše, pa tudi Vilinske dežele.

1.9.

Varno v prometu
Čarodej Jole – Cole

predstava namenjena 1. šolskemu dnevu – Varno v prometu + animacija z baloni (izdelovanje
figuric iz balonov, poudarek na živobarvnih klobučkih, da so otroci vidni v prometu)

8.9.

Rdeča Kapica
Lutkovno gledališče Rado Mužan

Predstava in delavnica na temo Rdeča kapica.

15.9.

Muca Copatarica
Lutkovno gledališče TRI

Muca Copatarica – znana pravljica v izvedbi Lutkovnega gledališča Tri se bo nadaljevala z
delavnico na temo predstave

