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FESTIVAL ZA OTROKE

Otroški
knjižni
festival

Foto: Domen Pal

Sobota, 13. 6. 2020
10.00—19.00
Vsako leto
se zberemo,
ker radi
beremo!

Založniki pod mogočnimi drevesi cel dan ponujajo
knjige, ki so najlepše darilo ob koncu šolskega leta.
Prostori domačije in oder za njo pa pokajo
od pestrega knjižnega dogajanja.

— 10.00 – 19.00
Sejem otroških knjig
Založniki ponujajo knjige,
ki nestrpno čakajo, da z njimi
preživite poletje.

— 10.30 | vodstvo po razstavi 7+
Po razstavi knjižnih izdaj Pike
Nogavičke s celega sveta bo vodil
Andrej Šter in pripovedoval o
tem, kako so knjige prišle do
njega.

— 10.00 – 19.00 | razstava
Pika Nogavička po svetu
Na ogled bo del zbirke knjižnih
izdaj Pike Nogavičke s celega
sveta. Že vrsto let jih zbira ljubitelj
zgodbe o edinstveni deklici iz vile
Čira Čara Andrej Šter, sicer vodja
konzularnega oddelka na MZZ.
— 10.00 | predstava 3+
Varuška za medvedke
Preprosta živalska ljudska
pravljica, pospremljena z nežnimi
uspavankami, je primerna za
najmlajše, ki šele vstopajo v
svet zgodb. Pripoveduje: Špela
Frlic, harfa in vokal: Zvezdana
Novaković.
— 10.00 | delavnica 3+
Papirnate živali
Ilustratorka Marija Prelog iz
papirja izdeluje medvedke iz
pravljice Varuška za medvedke.
Pa tudi lisico, volka in zajčka.
Prijave niso potrebne.

— 11.00 | pripovedovalska
predstava 4+
Meh Pižaminih pravljic
Pozabljiva kapica nosi babici
dobrote v gozd, vitez Vane se
spoprijema s troglavim zmajem,
mimo pa se prismuka še kak
dobrodušen falot. Pripoveduje:
Boštjan Gorenc - Pižama,
violina: Srečko Meh.
— 12.00 | reševanje ugank 5+
Ugankarska tekma
Na tekmovanju v reševanju ugank
se bosta pomerili ekipi otrok in
odraslih. Predznanje ni potrebno,
prijave tudi ne. Uganke bo
zastavljal in prišepetaval odgovore
Boštjan Napotnik-Napo.

Festival poteka v okviru Dnevov Četrtne skupnosti Šiška.

— 15.30 | predstava 4+
Ljubo doma
Pika in njen bratec Kraljevič se
morata zaradi mamine nove
službe s sončne Primorske
preseliti v sivo Ljubljano.
K sreči spoznata Sovico in z
njeno pomočjo novo stanovanje
spremenita v dom. Besedilo:
Maša Ogrizek, ilustracije: Tanja
Komadina, interpretacija in
animacija: Miha Arh, Larisa Kazić.
— 17.00 | pogovor 6+
Pisateljica na obisku:
Majda Koren
Priljubljena otroška in mladinska
pisateljica, ki s svojimi deli
razveseljuje otroke in odrasle že
več kot 30 let, bo pripovedovala
o Mici, Župci, Evi in Lojzi iz vesolja.
Izvedeli pa bomo tudi, kdo sta
nagajiva pujsa Kapo in Bundo.
— 18.00 | koncert za vso družino
Dovč in Gombač
Harmonikar in fizik Janez Dovč
ter multinštrumentalist Boštjan
Gombač nas bosta skozi glasbe
sveta in igranje na zanimiva
glasbila popeljala na zvočno
popotovanje.

Vsi dogodki
so brezplačni!

Produkcija

Festival sta podprli:
Mestna občina
Ljubljana – Oddelek
za kulturo in Četrtna
skupnost Šiška.

