pa smo spet dočakali september in z njim Pikin festival. Verjamem, da Piko najbolj
nestrpno pričakujejo naši najmlajši. Nasmejanih, prikupnih nagajivih Pik in še več
malih strašnih gusarjev se veselim tudi sam. Lepo je pogledati vse nasmejane
obraze, ki navdušeno ustvarjajo v Pikinih delavnicah, raziskujejo in se podijo po
različnih prizoriščih Pikinega festivala.

Velenje | 17. – 23. 9. 2017

Tema
PIKA ODKRIVA
PODEŽELJE
www.pikinfestival.si

PROGRAM
Nedelja, 17. septembra 2017
10.00–18.30
TRC Jezero

PIKIN DRUŽINSKI
OTVORITVENI DAN
9.00
TRC Jezero – zbor: pri Velenjski plaži
PIKINA MINI AVANTURA ZA ZLATO
PIKO
Igriva mestna pustolovščina za družine
v sodelovanju z Društvom tabornikov Rod
Jezerski zmaj Velenje – Adventure race
Slovenia
10.00–17.00
TRC Jezero
USTVARJALNE DELAVNICE – PIKA
ODKRIVA PODEŽELJE: PIKINA VAS,
KMEČKA HIŠA IN KMEČKA OPRAVILA
10.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
ZAVRTIMO SE SKUPAJ
Nastop folklornih skupin OŠ Gustav Šilih
11.00
TRC Jezero – Gozdni oder
BIKEC FERDINAND
Lutkovno gledališče Velenje
Lutkovna predstava
11.00
TRC Jezero – Knjižna četrt
PRAVLJIČNA JOGA
v sodelovanju s Knjižnico Velenje

September pa je prav poseben mesec
tudi za našo občino. S številnimi dogodki
bomo zaznamovali občinski praznik,
ki je 20. septembra. Ta bo letos v
znamenju pomembne obletnice, saj
mineva 30 let od protestnega shoda na
Titovem trgu. Takratni spontani odziv
prebivalk in prebivalcev Šaleške doline na
onesnaževanje našega bivalnega okolja in
degradacijo naše doline na račun oskrbe
Slovenije z električno energijo je prispeval
k hitrejšemu reševanju okoljskih težav,
nakopičenih zaradi energetike in industrije.
Sledila so tri desetletja razvoja okoljske
stroke, vnašanja zelenih komponent
v vse razvojne programe in številnih
naravovarstvenih projektov. Okolje je
potrebovalo več let, da je postalo ponovno
čisto, zeleno in varno za življenje. Danes
je Velenje ponosni prejemnik bronastega
znaka Slovenia Green Destination. Mesto
je bilo že večkrat razglašeno za najlepše
urejeno večje mesto v Sloveniji. V Velenju
dihamo čistejši zrak kot prebivalci drugod
po Sloveniji. Imamo čudovito Velenjsko
plažo, prenovljeno mestno središče, ki je
prejelo že kar nekaj odmevnih mednarodnih
nagrad za arhitekturo, in velik rekreacijski
prostor na območju Škalskega in
Velenjskega jezera.

Ponosen sem na vse, kar nam je v
treh desetletjih uspelo doseči. Že čez
dve leti bo tudi Pikin festival praznoval
jubilej – 30 let. Z gotovostjo lahko trdim,
da bo jubilejni 30. Pikin festival potekal na
novem prireditvenem prostoru in odru, ki
ga bomo začeli graditi še letos. Znano je,
da v Velenju prirejamo veliko prireditev,
festivalov, koncertov. Številni so že
tradicionalni. Ker je lokacija TRC Jezero,
kjer se dogaja tudi glavnina Pikinega
festivala, zelo zanimiva, sta nov prireditveni
prostor in oder zagotovo pomemben korak
naprej. Seveda smo tudi pri tem projektu
zelo ambiciozni in računamo na pridobitev
nepovratnih evropskih sredstev.
Prepustimo se torej Piki! Vesel sem, da
bo več kot 100 tisoč obiskovalcev v Velenju
uživalo v naši zeleni naravi, dihalo čist zrak
in spoznavalo življenje na podeželju, ki je
mnogokrat še bolj pestro in zanimivo kot
v mestu.
Pikast pozdrav!

Bojan Kontič,
župan brez lente v času Pikinega festivala

DRAGE PIKINE PRIJATELJICE
IN PRIJATELJI!

Tema festivala:
PIKA ODKRIVA PODEŽELJE

Kakšno razkošno življenje je imela Pika:
za ves dan časa, hišo, vrt in konja in dva
prijatelja. Ali mi to danes premoremo? In
ni imela mobitela niti računalnika. Imela
pa je dolgčas. In to je pravo razkošje za
spodbujanje ustvarjalnosti in domišljije.
Ko ne veš, kaj bi počel, si moraš to
sam izmislit! In Pikina domišljija je bila
neskončna!
Danes se zdi, da so nam ukradli dolgčas
in divjino. V mojem otroštvu smo se
otroci izgubili po gozdu ali ob potoku, se
svobodno igrali, na kopanje pa smo šli sami
na Cerkniško jezero in bili po tri ali štiri ure
v vodi in nihče nas ni nadzoroval. Čeprav
smo imeli vijolične ustnice od mraza, se
nam ni nič hudega zgodilo! Starši so morali
zaupati, da se bomo dobro znašli.
Zelo sem počaščena, da ste me izbrali
za Pikino ambasadorko in da festival letos
posvečate življenju na podeželju! Slovenija
je čudovita, ena najbolj raznolikih dežel
na svetu. Vsaka pokrajina ima drugačne
darove, od velikanskih gora s Triglavom
in Sedmerimi jezeri do zelenih gričevnatih
vinogradov, od širnih ravnic z žitnimi polji
na vzhodu do skrivnostnega krasa na jugu,
bogatih gozdov, rek in jezer, vse do sinjega
morja. Pri nas živi veliko živali. In največji
zaklad, ki ga lahko v tej naravi odkrijemo, je
ljubezen, ki so jo naši predniki vlagali, ko so
skrbeli za pokrajino, za živali in sebe, svoje
preživetje. Ta ljubezen je vtkana v nesnovno

Pika Nogavička te vabi k odkrivanju
narave, podeželja, raziskovanju kmečkih
opravil in življenja v ritmu naše matere
Zemlje. Skupaj se bomo ozrli k vsemu,
kar je zdravo in dobro za človeka, naravo
in svet. Raziskovali bomo življenje brez
moderne tehnologije in v njem našli zaklade
dediščine naših babic in dedkov. Odkrivali

kulturno dediščino, naše starosvetno
izročilo. V vsaki vasi, vsaki hiši boste odkrili
drugačen zaklad. Nekje znajo lepo peti,
drugje narediti dober kozji sir ali sladke
štruklje, drugje spet dobro podkujejo konje
in naredijo sami svoje orodje, gojijo lepe
rože, tudi zdravilna zelišča, sami nabirajo
za čaje. Spoznala sem očaka, ki zna sam
narediti čisto pravi čoln, sedeminpolmetrski
drevak iz dveh dvesto let starih debel jelke.
Ne da bi šel v trgovino. Najboljših reči v
življenju se ne da kupiti!
Ponosna sem na naše izročilo in življenje
posvečam delu, da bi se ta dediščina
prenesla na mladi rod, rod Mladih čuvarjev
izročila. Ponosna sem na Pikin festival,
da je letos posvečen prav veselju in
spoštovanju našega podeželja. Prepričana
sem, da bi se Pika z nami zelo radostila, če
bi jo posadili k dedku na drevak in jo peljali
nabirat trstičje na Cerkniškem jezeru ali
grabit seno na Paški Kozjak J in k babici
poslušat pravljice. Vmes pa bi prevračala
kozolce, ne ta prave, ampak tiste otroške!
Naučili bi jo zapeti Peter Pavel žaklje šiva in
še kaj! Lepo bi nam bilo!

bomo naravne zakonitosti, prisluhnili
modrostim narave in tradicije, se učili starih
iger, spoznali ljudske pesmi in plese, se
zbujali s petelini in hodili spat s kurami.
Solidarnega kolektivnega duha bomo krepili
z medsebojno pomočjo pri opravilih in
slavili naravo na 1001 način!

PIKA PRIPOROČA: Letos med obiskom
Pikinega festivala pustite mobilne telefone
in tablice v torbah in uživajte v spoznavanju
Pikinega podeželja!

Organizator

Pokroviteljica

Informacije

Festival Velenje: 03 898 25 90
info@festival-velenje.si
Program 28. Pikinega festivala
Izdal: Festival Velenje, zanj Barbara Pokorny

Naj vam bo lepo na Pikinem festivalu
in ob odkrivanju zakladov slovenskega
podeželja! Zelo se vas veselim
spoznati!

Zbrali in uredili: Neža Jovan, Vida Kac, Barbara Pokorny
Teksti: Neža Jovan
Ilustracija: Urška Stropnik Šonc
Oblikovanje: Studio Marinšek & Marinšek

Iskreno, Ljoba Jenče

Tisk: Tiskarna Collegium Graphicum, d. o. o.
Velenje, september 2017

11.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
ALENKA KOLMAN
Glasbeni nastop
12.00
TRC Jezero – Gozdni oder
ZLATI KLJUČEK
Gospodična Bazilika
Lutkovna predstava
12.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
PLESNA ŠOLA SPIN
Plesni nastop
13.00
TRC Jezero – Gozdni oder
ZVERINICE IZ REZIJE
Jelena Sitar in Igor Cvetko
Lutkovno-glasbena predstava
13.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
VOLK IN KOZLIČKI
Kulturno društvo Štumf
Igrana predstava
14.00
TRC Jezero – Gozdni oder
GLASBENA SKUPINA SAMSON
Koncert
15.00
TRC Jezero – Gozdni oder
SMETIŠČNI ORKESTER
Glasbena delavnica
16.00
TRC Jezero – Kapitanov oder

SVEČANO ODPRTJE FESTIVALA
PRIHOD PIKE NA PRIZORIŠČE
in zabava z ANIKO HORVAT

Ponedeljek, 18. septembra 17
9.00–18.30
TRC Jezero – zunanja prizorišča
DOGAJANJA V PIKINI DEŽELI
9.00–13.30 in 15.30–18.00
TRC Jezero
USTVARJALNE DELAVNICE – PIKA
ODKRIVA PODEŽELJE
9.30 in 11.30
Dom kulture Velenje – Pikin oder
ŽIVALSKE NOVICE
SNG Nova Gorica in Gledališče Koper
Igrana predstava
9.30
Glasbena šola Velenje – Tomažev oder
VOLK IN KOZLIČKI
Festival Velenje - Lutkovno gledališče
Velenje
Lutkovna predstava
15.30
TRC Jezero – Gozdni oder
SNEŽINKA IN ROŽICA
Lutkovno gledališče Velenje
Lutkovna predstava
16.00
TRC Jezero – Kapitanov oder
KAKO JE KRTEK OZDRAVIL MIŠKO
Vrtec Velenje – enota Najdihojca
Igrana predstava
16.00
TRC Jezero – Knjižna četrt
PRAVLJIČNA JOGA
v sodelovanju s Knjižnico Velenje
17.00
TRC Jezero – Gozdni oder
KDOR VESELE PESMI POJE
Otroški pevski zbor Glasbene šole Velenje

17:30
TRC Jezero – Kapitanov oder
KRALJ ZVONCEV MIŠO MELANŠEK
Glasbeni nastop z alpskimi zvonci

17.00
TRC Jezero – Gozdni oder
ZAGODIMO (istrske in rezijanske skladbe)
Godalci Glasbene šole Velenje

18.00
TRC Jezero – Pikino brezoderje
DREAM
Belle Etage (Avstrija)
Akrobatsko-gibalna predstava

17.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
THE TAKEOVER
Glasbeni nastop

Torek, 19. septembra 2017

18.00
TRC Jezero – Indijanski tabor
INDIJANSKA ČAJANKA

9.00–18.30
TRC Jezero – zunanja prizorišča
DOGAJANJA V PIKINI DEŽELI

Sreda, 20. septembra 2017

9.00–13.30 in 15.30–18.00
TRC Jezero
USTVARJALNE DELAVNICE – PIKA
ODKRIVA PODEŽELJE
9.30 in 11.30
Dom kulture Velenje – Pikin oder
VEVERIČEK POSEBNE SORTE
Plesni teater Ljubljana
Plesna predstava
9.30
Glasbena šola Velenje – Tomažev oder
ZVEZDICA ZASPANKA
Glasbena šola Velenje (baletni oddelek)
Baletna predstava
15.30
TRC Jezero – Gozdni oder
MEDVEDEK IN ZLATOLASKA
Lutkovno gledališče Velenje
Lutkovna predstava
16.00
TRC Jezero – Kapitanov oder
OČISTIMO GOZDIČEK
Vrtec Velenje – enota Ciciban
Igrana predstava

9.00–18.30
TRC Jezero – zunanja prizorišča
DOGAJANJA V PIKINI DEŽELI
9.00–13.30 in 15.30–18.00
TRC Jezero
USTVARJALNE DELAVNICE – PIKA
ODKRIVA PODEŽELJE
9.00–12.00
TRC Jezero – pri Beli dvorani
CVETLIČARSKO TEKMOVANJE ZA
ZLATO PIKO
v sodelovanju s PUP Velenje
9.30 in 11.30
Dom kulture Velenje – Pikin oder
BUTALCI
Kulturni zavod Kult
Igrana predstava
9.30
Glasbena šola Velenje – Tomažev oder
RDEČA KAPICA MALO DRUGAČE
Osnovna šola Blaža Arniča Luče
Gledališka predstava

15.30
TRC Jezero – Gozdni oder
SVINJSKI PASTIR
Lutkovno gledališče Velenje
Lutkovna predstava
16.00
TRC Jezero – Kapitanov oder
VILA MALINA
Vrtec Velenje – enota Lučka
Igrana predstava

9.00–13.30 in 15.30–18.00
TRC Jezero
USTVARJALNE DELAVNICE – PIKA
ODKRIVA PODEŽELJE
9.30 in 11.30
Dom kulture Velenje – Pikin oder
ERAZEM IN POTEPUH
Slovensko ljudsko gledališče Celje
Igrana predstava

16.00
TRC Jezero – Knjižna četrt
PRAVLJIČNA JOGA
v sodelovanju s Knjižnico Velenje

9.30
Glasbena šola Velenje – Tomažev oder
NAJLEPŠE DARILO
KUD Dudovo drevo
Lutkovna predstava

16.30
TRC Jezero – Knjižna četrt
ZELENA PISMENOST PO ČEBELJE
v sodelovanju s Knjižnico Velenje
Risanje panjskih končnic

15.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
VSI SI DELIMO
Vrtec Velenje – enota Tinkara
Igrana predstava

17.00
TRC Jezero – Gozdni oder
POLKA JE UKAZANA
Nastop učencev harmonike Glasbene šole
Velenje

16.00
TRC Jezero – Gozdni oder
PETER PAVEL ŽAKLJE ŠIVA
Ljoba Jenče
Glasbena delavnica

17.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
BRENCL BANDA
Koncert

17.00
TRC Jezero – Kapitanov oder
ZAKLJUČEK PIKINE BRALNE ZNAČKE
in nastop ČARODEJA SAM
SEBASTIANA
v sodelovanju s Knjižnico Velenje

19.30
Mala dvorana Doma kulture Velenje
Večer s častno pokroviteljico festivala
LJOBO JENČE

Četrtek, 21. septembra 2017
9.00 – 18.30
TRC Jezero – zunanja prizorišča
DOGAJANJA V PIKINI DEŽELI

17.30
TRC Jezero – pri tabornikih
TABORNIŠKI VEČER
v sodelovanju z Društvom tabornikov Rod
Jezerski zmaj Velenje

19.00
Glasbena šola Velenje
VEČER PRIJATELJSTVA
Velenje – Sarajevo
v sodelovanju z OŠ Mihe Pintarja Toleda in
OŠ Safvet-beg Bašagić Sarajevo

Petek, 22. septembra 2017
9.00 – 18.00
TRC Jezero – zunanja prizorišča
DOGAJANJA V PIKINI DEŽELI
9.00 –18.30
TRC Jezero
USTVARJALNE DELAVNICE – PIKA
ODKRIVA PODEŽELJE
9.00 – 18.30
TRC Jezero
GOBARSKA RAZSTAVA
v sodelovanju z Gobarskim društvom
Marauh Velenje
9.30
Dom kulture Velenje – Pikin oder
GLASBENA HIŠA
KUD Cona 8
Opera za otroke
9.30
Glasbena šola Velenje – Tomažev oder
PIKA PRAZNUJE ROJSTNI DAN
Plesni teater Velenje
Plesna predstava
15.30
TRC Jezero – Knjižna četrt
ZELIŠČAROVNIJE S KATO
v sodelovanju s Knjižnico Velenje

15.30
TRC Jezero – Gozdni oder
MEDVEDEK IN ZLATOLASKA
Lutkovno gledališče Velenje
Lutkovna predstava
16.00
TRC Jezero – Kapitanov oder
O KRAVI, KI JE LAJALA V LUNO
Vrtec Velenje – enota Vrtiljak
Igrana predstava
16.30
TRC Jezero – Knjižna četrt
PIKINA ČAJANKA OB KAMIŠIBAJU
v sodelovanju s Knjižnico Velenje
17.00
TRC Jezero – Gozdni oder
PIKA CITRA
Nastop učencev citer Glasbene šole
Velenje
17.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
ANABEL
Koncert

Sobota, 23. septembra 2017
10.00–18.30
TRC Jezero

PIKIN DAN
najbolj živahen dan festivala
9.00
TRC Jezero – zbor: pri čolnarni
PIKINA JADRALNA REGATA
v sodelovanju s Klubom vodnih športov
Velenje
10.00–17.00
TRC Jezero
USTVARJALNE DELAVNICE – PIKA
ODKRIVA PODEŽELJE

10.00–18.30
TRC Jezero
JESEN NA VASI Z DRUŠTVOM REVIVAS
v sodelovanju s Turistično zvezo Velenje
10.00–18.30
TRC Jezero
GOBARSKA RAZSTAVA
v sodelovanju z Gobarskim društvom
Marauh Velenje
10.00–18.30
TRC Jezero
PIKIN BazArt
Umetniška tržnica
10.30
TRC Jezero – Pikino brezoderje
VELIKA ČAROBNA KROGLA
Gibalno-akrobatska predstava
11.00
TRC Jezero – Gozdni oder
TAMBURICA: Živa Šikonja
Nastop zmagovalcev glasbenega
tekmovanja Temsig
11.00
TRC Jezero – Knjižna četrt
PRAVLJIČNA JOGA
v sodelovanju s Knjižnico Velenje
11.00–13.00
TRC Jezero – Lutkovna četrt
LUTKOVNE IGRARIJE
Festival Velenje - Lutkovno gledališče
Velenje
11.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
ZAVRTIMO SE S KOLEDO
Šaleško folklorno društvo Koleda

12.00
TRC Jezero – Gozdni oder
KAKO NAPRAVIMO VRTIČEK
Kamišibaj z Boštjanom Odrom
KUD Dudovo drevo
12.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
PLESNI STUDIO N
Plesni nastop
13.00
TRC Jezero – Gozdni oder
VOLK IN KOZLIČKI
Lutkovno gledališče Velenje
Lutkovna predstava
13.30
Parkirišče pred Merkurjem
GASILSKO TEKMOVANJE ZA ZLATO
PIKO
za pionirje in pionirke
v sodelovanju z Gasilsko zvezo Šaleške
doline
13.30
TRC Jezero – Kapitanov oder
AFRIŠKO SONCE
Gledališče Malih Velikih
Igrano-lutkovni muzikal
14.00
TRC Jezero – Gozdni oder
ZVENIM KOT PESEM, DONIM KOT GORA
Mateja Gorjup
Ljudske pesmi z delavnico
14.30
TRC Jezero – Knjižna četrt
ZELIŠČKOTI
Predstava KUD Smeško
Lutkovna predstava

www.pikinfestival.si

SPOŠTOVANI,

15.00
TRC Jezero – Kapitanov oder
ADI SMOLAR
Koncert
15.30
TRC Jezero – Pikino brezoderje
ČAROVNIK GREGA
Čarovniška predstava
16.00
TRC Jezero – Gozdni oder
TRIJE PRAŠIČKI
Lutkovno gledališče Velenje
Lutkovna predstava
17.00
TRC Jezero – Kapitanov oder

ZAKLJUČNA SVEČANOST
FESTIVALA IN SLOVO OD PIKE
Podelitev najvišjih festivalskih priznanj –
zlatih pik
Gost: RIBIČ PEPE glasbeni nastop

PREDFESTIVALSKI
DOGODKI
Četrtek, 7. septembra 2017
18.00 | Galerija Velenje
ODPRTJE RAZSTAVE ILUSTRACIJ LILE
PRAP: ZNAKOVNE PODOBE
v sodelovanju z Galerijo Velenje
Sobota, 9. septembra 2017
9.00 | Zbor: Staro Velenje, Vila Bianca
PIKIN PLANINSKI POHOD
v sodelovanju s Planinskim društvom
Velenje
Sreda, 13. septembra 2017
19.00 | Velenjski grad
ODPRTJE SKUPINSKE RAZSTAVE FOTO
KLUBA F8: NA KMETIJI JE LEPO
v sodelovanju z Muzejem Velenje
Četrtek, 14. septembra 2017
17.00 | Galerija Velenje
PRAVLJIČNA URA – ZAKAJ?
ob razstavi Lile Prap
v sodelovanju z Galerijo Velenje

17.30 | Knjižnica Velenje
• ODPRTJE RAZSTAV
• ILUSTRACIJE GREGE MASTNAKA:
PRINC KI-KI-DO IN DRUGI JUNAKI
• VRTEC VELENJE: PIKA SE PO
DEŽELI POTIKA
• LJOBA JENČE: BRALKA MESECA
v sodelovanju s Knjižnico Velenje
Petek, 15. septembra 2017
18:00 - začetek | TRC Jezero - plaža pri
Camping Jezero Velenje
3. PIKIN ULTRA TEK – 24-URNI
HUMANITARNI TEK
v sodelovanju s Triatlon klubom Velenje
19.00 | Razstavišče eMCe plac
ODPRTJE RAZSTAVE DEJANA KRALJA:
ZEMLJA, KRI, SVETLOBA
v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje
Sobota, 16. septembra 2017
18:00 - zaključek | TRC Jezero - plaža pri
Camping Jezero Velenje
3. PIKIN ULTRA TEK – 24-URNI
HUMANITARNI TEK
v sodelovanju s Triatlon klubom Velenje

PIKINE RAZSTAVE

PIKIN KINO INFO

7. – 30. 9. 2017
Galerija Velenje
Ilustracije Lile Prap:
Znakovne podobe

Hotel Paka, v sodelovanju s Kinom Velenje

7. – 30. 9. 2017
Avla Doma kulture Velenje
Odlike gledališke olike, razstava o
gledališkem bontonu
14. 9. – 15. 10. 2017
Knjižnica Velenje
• Ilustracije Grega Mastnaka:
Princ Ki-Ki-Do in drugi junaki
• Dela otrok Vrtca Velenje:
Pika se po deželi potika
• Bralka meseca – Ljoba Jenče
15. – 30. 9. 2017
eMCe plac
Dejan Kralj: Zemlja, kri svetloba
13. 9. - 15. 10. 2017
Atrij Velenjskega gradu
Fotoklub F8: Na kmetiji je lepo

12. 9. – 3. 10. 2017
Pošta Velenje
Pika in Pikini poštni žigi
17. – 23. 9. 2017
Osrednje prizorišče Pikinega festivala na
TRC Jezero
• Turistična zveza Slovenije:
Potujem, torej sem
• Vrtec Velenje: Strašila
• Turistična zveza Velenje in Šola za
hortikulturo in vizualne umetnosti
Celje: Imamo pa res krompir, vso
o krompirju
• Foto klub filma in tiska Šmarje pri
Jelšah: Črno-bele razglednice
• Knjižnica Velenje: 100 let
1. slovenske slikanice
Martin Krpan
• Knjižnica Velenje: 60 let Muce
Copatarice
• Gobarsko društvo Marauh:
Razstava gob (22. in 23. 9.)

Nedelja, 3. septembra 2017
10.30 | Kino Velenje – Hotel Paka
SOVA IN MIŠKA - podnapisi
16.00 | Kino Velenje – Hotel Paka
TRD OREH - sinhroniziran
Nedelja, 10. septembra 2017
10.30 | Kino Velenje – Hotel Paka
DEČEK S PLANIN – podnapisi
16.00 | Kino Velenje – Hotel Paka
FILM O EMOJIJIH - podnapisi

PIKINA VAS (Bela dvorana)
Vabljeni na sprehod skozi idilično Pikino vas, v kateri na sredini stoji velika vaška lipa
s klopjo. Številne kreativne in ustvarjalne delavnice bodo potekale v vaški šoli, kozolcu, hlevu, sadovnjaku, kmečki hiši in ob vodnjaku. V kokošnjaku bodo razstavljena
različna jajca, v zadrugi – Pikini trgovini – pa bodo na voljo ljubki spominki. Ob polni
uri prisluhnite zvonjenju vaškega zvonika, ki morda naznanja, da je čas za novo od
40 ustvarjalnih delavnic v vasi.
KMEČKA HIŠA (šotor)
Kmečka hiša bo razdeljena na tri glavne prostore. V veži bomo potovali skozi čas in
z izkušnjo primerjali delo z enostavnimi starimi gospodinjskimi pripomočki iz obdobja, ko še ni bilo elektrike, in sodobnimi aparati, ki jih uporabljamo danes. V kuhinji
bomo izdelovali in sušili klobase in iz slanega testa pletli tradicionalne pletenice, ki
jih bomo spekli v krušni peči. Hiša je najbolj prostoren prostor, v katerem se je spalo,
pomenkovalo, prepevalo, pletlo in vezlo. V prostorih, opremljenih z muzejskimi eksponati, bo 15 ustvarjalnih kotičkov.

KMEČKO DVORIŠČE (šotor)
Sprehodite se po travniku z ribnikom do orjaškega vrta z bučo velikanko in po potki
naprej čez polje, do gozda z živalmi. V 25 ustvarjalnih in senzoričnih kotičkih bomo
lahko izdelali prstno zalivalko, igračo iz lesa, travnatega fanta, hotel za pikapolonice, živali iz zrn, igrali na inštrumente iz naravnih materialov in jo bosi ubrali po gozdni poti.
KMEČKA TRŽNICA
Sveži, pravkar dozoreli plodovi narave iz sadovnjaka, vinograda, njive in vrta, sadike
za jesensko pripravo gredic, domače dobrote, kot so jabolčni krhlji, naravni sokovi,
pa tudi ovčja volna za pletenje zimskih rokavic in nogavic, lesene kuhalnice in dobra
domača potica bodo na Pikini kmečki tržnici na voljo vsak dan.

Med tednom si boste lahko v času kosila
ogledali vilo Čira-Čara, obiskali Pikino
mesto in gusarsko ladjo, telovadili na
poligonih, se peljali s Pikino ladjo po
Velenjskem jezeru in uživali na plaži.

Pikin festival poteka na številnih
prizoriščih v Velenju. Osrednje festivalsko
dogajanje je na prireditvenem prostoru
TRC Jezero ob Velenjskem jezeru (Ulica
Simona Blatnika). Ob prihodu v Velenje
sledite rumenim Pikinim gumbom, ki
vas bodo pripeljali do Pikine dežele ob
Velenjskem jezeru.

ODRI NA OSREDNJEM
PRIZORIŠČU

Vstop na prizorišče je prost. Informacije
za obisk organiziranih skupin najdete na
www.pikinfestival.si.

INFORMACIJE IN
VPRAŠANJA

Nedelja, 17. septembra 2017
10.30 | Kino Velenje – Hotel Paka
AVTOMOBILI 3 - 3D

CENE VSTOPNIC IN OBISKOV

10.30 | Kino Velenje – Hotel Paka
NOVI MULC - podnapisi
16.00 | Kino Velenje – Hotel Paka
JAZ, BARABA 3 - sinhroniziran
Vstopnice: 3,5 evrov, 3D očala: 2 evra
Več o programu www.kino-velenje.si

DOŽIVETJA NA
PIKINEM PODEŽELJU

PRIZORIŠČE

www.pikinfestival.si
telefon: 03 898 25 90
e-pošta: pika@velenje.si

Nedelja, 24. septembra 2017

Pikin oder / Dom kulture Velenje / 5 evrov
Tomažev oder / Glasbena šola Velenje /
2 evra
Organizacija in vodenje obiska / 3 evre na
udeleženca

DELOVNI ČAS PIKINEGA
FESTIVALA NA
TRC Jezero

KMEČKE IGRE in ŠPORTNA ČETRT

Na festivalu bomo letos spoznavali tudi različna kmečka opravila. Ali veste, da so nekoč perilo ribali, da je bilo sveže ročno oprano? Ste že slišali, da je potrebno na vodnjaku žagati, da iz njega priteče voda? Ličkanje koruze pomeni, da iz storža odstranimo liste, da se pokaže zlatorumeno zrnje. Ovčjo volno se omika tako, da jo skrtačimo in iz nje odstranimo vse nepotrebne dodatke, ki bi lahko ovirali predenje v nit.
Ogledali si bomo, kako iz jabolk dobimo okusen jabolčni sok, se zakopali v žitne peskovnike, igrali na kravje zvonce, delali senene kopice in skakali s kozolca.

Z igrami, ki so jih poznale že naše babice in dedki, se bomo vrnili v preteklost in hodili po
deblu, metali podkvice, skozi ovire nosili jajca, plezali po lestvi, skakali v žakljih in zabijali žeblje. V športni četrti bosta postavljena atletski poligon in malo nogometno igrišče.
Štart, tek, počepi, prikloni in skoki so spretnosti, ki jih seveda vsi dobro obvladamo. Vsako popoldne se bomo lahko pridružili predstavitvam športnih klubov in preizkusili, kateri
šport nam je pisan na kožo.

Bogato in raznoliko ljudsko izročilo slovenskih pokrajin bomo lahko spoznavali v najbolj pisani in živahni ulici Pikinega festivala. Umetniško ulico sestavljajo Glasbena,
Lutkovna, Likovna, Filmska, Plesna, Muzejska in Knjižna četrt. V pisanih hišicah bo
ustvarjalno brbotalo in glasno ropotalo. Vsak dan bodo na obisku slovenski muzeji,
mladi glasbeniki in plesalci, lutkovni spretneži, knjižni molji, filmske zvezde in likovni ustvarjalci. Tukaj se bomo lahko spremenili v kiparje, glasbenike, slikarje, lutkarje,
režiserje, igralce in snemalce, baletnike in folkloriste, arheologe in zgodovinarje, literarne avanturiste in kreativne ustvarjalce brez meja. V umetniški ulici bo vsak dan
veliko novega.

PIKINO MESTO
Fickarna, pošta, banka, zdravstveni dom, pekarna, mlekarna, zavarovalnica, hiša zdravja, Pikina trgovina, zdravstveni dom, gasilski dom in policijska postaja je le nekaj hišic,
ki jih bomo lahko obiskali na glavni ulici Pikinega festivala. V mestu lahko ulovimo srečo, se posladkamo s slastno Pikino čalapinko in se preizkusimo v spretnosti barantanja.

Dom Pikapolonice Zmagoslave Marjetice Nogavičke (ali na kratko kar Pike) je poln presenečenj. Pokukali bomo, kaj se skriva v njenih omarah, kje tiči tisti veliki zaboj z zlatniki in
kako udobna je njena postelja, kjer spi z nogami na blazini. Ne pozabite, da Pika zaliva rože
le takrat, ko dežuje, in da neznansko rada vrže čalapinko tako, da se ta prilepi na strop.

POLICIJA, VOJSKA, GASILCI IN ZDRAVNIKI NA OBISKU

Pri nas je znan kot »gartlc«, v Franciji kot »potager«, v angleščini kot »kitchen garden«. To je manjši vrt v neposredni bližini hiše, v njem pa raste vse najnujnejše za
kuho in tudi za okrasitev doma. Najpogosteje je pravilnih oblik, namenjen gojenju
užitnih in uporabnih vrtnin. V Pikinem vrtu bomo lahko posadili, opazovali in spoznavali različne vrtnine, dišavnice in zelišča, občutili moč zemlje in spoznali, kaj vse je
potrebno za uspešno vzgojo in rast rastlin. Na njem tako v harmoniji rastejo jušna
in druga zelenjava, ki mora biti vedno pri roki, zelišča in dišavnice, uporabne za začinjanje jedi in pripravo čajev, ter okrasne rastline, primerne tudi za rezano cvetje.

Tudi letos bodo Pikino deželo obiskali policisti, vojaki, gasilci in medicinsko osebje. Pokukali boste lahko v njihova službena vozila in izvedeli veliko zanimivega o njihovem delu.

Pod vaško lipo nas bo čakala košarica, s katero se bomo odpravili na potep po podeželju. V labirintu na travniku bomo poiskali nekaj sena za zajčke, v sadovnjaku izpod
listja izbrskali jesenske sadeže, v potočku ob tolmunu ulovili ribico, iz zemlje na njivi
izbrskali krompir in v gozdu poiskali slastne sadeže. Polna košarica naravnih dobrot
nas bo ob koncu zagotovo razveselila.

PARKIRIŠČE

V neposredni bližini osrednjega
prizorišča so na voljo parkirni prostori za
osebne avtomobile in avtobuse. Dostop
je natančno označen. Celodnevna
parkirnina za osebni avtomobil znaša
2 evra.

PIKINA POŠTA
pika@velenje.si

PIKIN RADIO
96,3 MHZ

LOKALC ALI KOLO
V Velenju je na voljo brezplačen mestni
avtobus z imenom Lokalc. Izkoristite
priložnost in se iz središča mesta do
festivalskega prizorišča na TRC Jezero
pripeljite z njim. Lokalc vozi v obe smeri.
Na voljo je tudi brezplačna uporaba
mestnih koles v sistemu Bicy. Vozni
red avtobusa in postajališč za kolesa je
objavljen na spletni strani www.velenje.
si / Lokalc ali Bicy ter na aplikacijah za
mobilne telefone.

PIKINA LADJA
Na Velenjskem jezeru bo s pomola na
plaži pred čolnarno vsak dan po urniku
plula ladjica, ki sprejme do 18 ljudi. Lepa
panoramska vožnja traja 20 minut in
stane 1 evro za otroka ter 2 evra za
odraslo osebo.

PIKIN VLAK
Pikin vlak bo na festival pripeljal v
soboto, 23. septembra, iz Ljubljane in
iz Maribora. V Celju se bo potnikom
pridružila Pika, ki bo obiskovalce
pospremila do osrednjega prizorišča
festivala. Vozni red in cene vozovnic so
objavljene na spletni strani www.slozeleznice.si.

NATEČAJA

Pokrovitelji

SONARAVNO JE ZABAVNO
Kako živeti z naravo najbolj prijazno, tako da od nje sprejmemo, kar nam ponuja, in ji vrnemo, kar potrebuje? Taborniki in indijanci so mojstri preživetja v naravi. V indijanskem
taboru bomo prisluhnili starim modrostim, posedeli v tipiju in ob ognjišču zaigrali na bobne. V taboru se bomo naučili spretnosti postavljanja šotora in pravil obnašanja v naravi. Zeliščarka nam bo razkrila skrivnosti zdravilnih rastlin in dišavnic, na razstavi gob pa
bomo lahko občudovali pisano bogastvo podrastja naših gozdov.

STRAŠILA
Bister nisem, tudi ne zabit, v polju čakam med koruzo skrit. Prelisičim vrabca, miš in vrano, dasi nosim v glavi prazno slamo. Uganili ste – to je strašilo. V Pikini deželi ne boste
srečali le enega ali dveh, ampak celo množico različnih razcapanih možicljev, ki bodo
razstavljeni na prizorišču.

Medijski pokrovitelji

PIKIN LITERARNI NATEČAJ

»Ljube kroglice pregelk nikdar nočem biti velk.«
Kakšna je tvoja zgodba ali pesem o razigrani in iznajdljivi Piki? Izmisli si čisto svojo novo
dogodivščino o najmočnejši deklici na svetu. Na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih
šol. Vsak avtor sodeluje le z enim literarnim prispevkom (črtica, proza), pesmi so lahko
največ tri. Prispevek mora biti lektoriran, dolg največ dve tipkani strani (do 3.500 znakov s
presledki).
Rok za oddajo: 14. september 2017 na pika@velenje.si s pripisom Za Pikin literarni natečaj.
Strokovna komisija bo izbrala tri najboljša literarna dela iz vsake triade. Več o natečaju na
www.pikin-festival.si.

VILA ČIRA-ČARA

GARTLC – KMEČKI VRT

POTEP PO PODEŽELJU

Kapitanov oder: glavni oder
Gusarski oder: živahen oder pod
Restavracijo Jezero
Gozdni oder: svet lutk, pravljičarjev in
pripovedovalcev
Aničin oder: odrski program bo v
slabem vremenu v Beli dvorani – Pikini
vasi

od ponedeljka do četrtka:
9.00 – 13.30 in 15.30 – 18.30
petek: 9.00 – 18.30
nedelja in sobota: 10.00 – 18.30

KMEČKA OPRAVILA

UMETNIŠKE ČETRTI

PREVOZI

Soorganizatorji in partnerji

DOBRODELNA AKCIJA

Materialni pokrovitelji

NOVO SONCE – PIKA POMAGA

»Majhno dobro delo prekosi velike besede« je moto Pikine humanitarne akcije, s katero
želimo otroke in odrasle opozoriti na stiske, ki jih doživljajo otroci doma in po svetu. Prav
zato se je Pika odločila, da bo tudi letošnja humanitarna akcija namenjena otrokom.
Zbirali bomo sladkarije in zdrave priboljške za prijatelje in tako poskušali skupaj vsaj
malo posladkati življenje otrokom, ki si v času vedno večjih stisk tega ne morejo več
privoščiti. Ker je tema Pikinega festivala
podeželje, bomo zbirali tudi zdrave
priboljške, kot je pakirano suho sadje,
sadni ali zelenjavni čips, različni oreščki
ali semena. Zbrane dobrote bomo
predali OO RK Velenje, zbirno mesto pa
je v Pikini vasi – v Beli dvorani.
Pomagajte! Naj novo sonce zopet
posije vsem otrokom!
osnovne šole in številne druge organizacije
ter društva iz Šaleške doline

