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Drage Pike in gusarji,

že vse leto se me po malem loteva prav nenavadno vznemirjenje, ki se mu strokovno reče 
muditis. Nič čudnega, saj letos moj in naš Pikin festival praznuje, in to celih 30 let! Zabava, 
ki se nam ob tem obeta, bo res posebna in nepozabna. Ker verjamem, da jo že vsi skupaj 
težko čakamo, sem prosila tudi za zgodnejši datum festivala in posebno prizorišče, da bo 
rajalo in se veselilo celo Velenje. Ustregli so mi v obojem, tako da vas lahko z največjim 
veseljem in najbolj prisrčnim objemom povabim najprej V PONEDELJEK, 9. SEPTEMBRA, 
OB 17. URI na TITOV TRG na SVEČANO ODPRTJE FESTIVALA. S sabo bom pripeljala celo 
karavano nastopajočih in imam vse pod kontrolo. Od torka do nedelje pa se bomo družili 
v Rdeči dvorani, na Titovem trgu in na otroškem igrišču. Program teh dni je tako bogat in 
raznolik, da ga niti slučajno ne morem imeti v glavi. Zapakirala sem ga v pikasto knjižico, 
ki je pred vami, in naj vam služi kot kažipot po naših dogodivščinah.

Pridružite se mi, pocukajte me za rokav, zabavajte se, vaše veselje bo zame najlepše darilo!
                                             

Pika, ki se letos po mestu potika

Ni ga, ki bi bil star devet, 
njegov festival pa bi jih nabral 30!
To uspe samo eni in najbolj pikasti – Piki!

PIKIN PRIHOD
9. 9. ob 17. uri, 

Titov trg



Županov pozdrav

Dragi otroci, spoštovani starši, ljubitelji navihanosti in 
razigranosti, obiskovalci Pikinega festivala, prijatelji 
Velenja!

Pikin festival privablja v Velenje številne obiskovalce, male 
in velike Pike, bolj ali manj strašne gusarje iz Slovenije in 
njene širše okolice. Ponosen sem, da je ravno Velenje tisto 
mesto, ki vsako leto gosti največji otroški festival v Sloveniji, ki z izjemnim programom 
in številnimi brezplačnimi vsebinami v tednu dni privabi skoraj 100 tisoč obiskovalcev.

Letošnji jubilejni, 30. Pikin festival izjemoma gostimo v mestu, saj na dosedanjem 
prizorišču festivala ob Velenjskem jezeru gradimo nov, sodoben prireditveni prostor in 
oder. Tu bomo v naslednjih letih poleg številnih drugih vsebin gostili prihodnje Pikine 
festivale in nudili urejeno infrastrukturo, ki bo zagotavljala izvedbo še boljših festivalov.
 
V Velenju, ki je med drugim tudi Unicefovo, otrokom prijazno mesto, se že veselimo 
množičnega obiska staršev in otrok, polnih ustvarjalnosti izven običajnih okvirov, ki 
si jih odrasli tako radi postavljamo. Tako bo naše mesto še bolj praznično, razigrano in 
veselo. Kot se za praznični mesec spodobi. Tudi Velenje namreč letos praznuje jubilej – 
60 let od slavnostnega odprtja novega mestnega središča. 

Veselimo se skupnega praznovanja!

Bojan Kontič
župan Mestne občine Velenje

Najprej prisrčen pozdrav vsem obiskovalcem 30. Pikinega festivala. Posebno lepo 
pozdravljam vse otroke Velenja, mesta, kjer sem bila nemalokrat gostja na tradicionalni 
bralni znački. Najbolj pa sem vesela in počaščena, da sem že drugič povabljena med vas 
kot častna pokroviteljica Pikinega festivala. Lepa hvala!

Veselim se snidenja v Velenju in prepričana sem, da bo tako lepo in veselo, kakor je na tej 
prireditvi vselej. Pravzaprav je že to septembrska tradicija.

Čestitke za jubilejni festival!
Lep pozdrav,

Jelka Reichman

Pozdrav častne ambasadorke
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PIKA SE PO MESTU POTIKA.
Pikin festival praznuje 30 let, zato bo letos 
obarvan z večno zanimivimi zgodbami ene in 
edine navihane, pravljične in igrive Pike. Mesto 
Velenje, ki letos praznuje 60 let, bo ob 30-letnici 
Pikinega festivala zažarelo v najbolj pisanih 
barvah otroškega veselja, ustvarjalnosti in 
zabave. Mestna prizorišča bomo zavzeli z vsemi 
barvami sveta in v festival zajadrali v družbi 
uličnih nastopov, zanimivih domačih in tujih 
umetnikov, cirkuških in akrobatskih vragolij 
ter ustvarjalnih domislic na vsakem vogalu 
prizorišča. Pustite se presenetiti in očarati! 



Vsebinski sklopi

RDEČA DVORANA: VILA ČIRA-ČARA
Ustvarjalnost brez meja

TITOV TRG
Ulična zabava

OTROŠKO IGRIŠČE
Utrip umetnosti

Rdeča dvorana se bo prelevila v veliko Pikino hišo vilo Čira-Čara. Parter dvorane bo 
posvečen ustvarjalnosti. 75 kotičkov bo burilo otroško domišljijo. Delavnice bodo 
razdeljene v štiri večje ustvarjalne sklope, ki bodo sledili Pikini zgodbi: Pika si izmišljuje, 
raziskuje, potuje in izumlja. Na balkonu boste lahko z vsemi čuti odkrivali senzorialno 
in zgodb polno Pikino podstrešje. Ker pa je Pika znana po svoji moči, tu ne bo manjkalo 
niti gibalnih vsebin. Mišiče boste lahko krepili, merili in raztegovali na plezalni steni, v 
družbi športnih klubov ali plesnih delavnic.  Na balkonu si lahko ogledate tudi razstave 
ali se podate v Pikino šivalnico, lepotilnico in afnalnico. V dvorani bo v primeru slabega 
vremena zaživel tudi Aničin oder.

Pika prireja čajanke na drevesu, rada meri svojo moč, se igra ulične igre, riše, kjer ni papirja, 
in prireja ulične norčije, kjer se ji zahoče. Prav v tem duhu bo zaživel osrednji velenjski 
trg. Pika bo priredila cirkuško obarvano dogajanje, ki ga nikakor ne smete zamuditi. 
Nastopili bodo izbrani slovenski in tuji ulični umetniki, igralci, plesalci, akrobati. Srečali 
bomo artiste na trapezu in hoduljah, vrvohodce, unikatne multiinštrumentaliste, pisane 
hula hoop obroče in s presenečenji napolnjene omare stare šare. Ne bo manjkalo ne 
glasbe ne uličnih iger, ki vas bodo zapeljale v vse vrste ustvarjalnih presenečenj veselega 
festivalskega rajanja.

Hišice kulture bodo napolnile kreativne vsebine. Umetniška ulica bo živela s hišo glasbe, 
knjižnico in likovnim ateljejem. Tu bo deloval Pikin kino s filmskih studiem, kjer boste 
lahko posneli voščilo za Piko. V hiši lutk boste spoznali zakulisje lutkovne ustvarjalnosti 
in spoznali različne ustvarjalne stile. Pokukali boste lahko v muzej in si ogledali razstave 
in instalacije na prostem. Na odru Taka-Tuka boste lahko spremljali raznoliko glasbeno, 
lutkovno in igrano produkcijo. Za posladek vas vabimo še na vožnjo z inovativnimi vozili 
na nožni in ročni pogon z gosenico, velekitom ali V-banom. Na igrišču bo poleg številnih 
igral tudi nenavadni Pikin poligon, ki bo zabaval tako telo kot duha.



Odri pod streho

DOM KULTURE VELENJE, GLASBENA ŠOLA VELENJE, 
KINO VELENJE
Velika večina festivalskih vsebin se odvija pod svobodnim soncem. Pod strehami treh 
kulturnih ustanov pa bo na voljo ogled izbora kulturno-vzgojnih vsebin odrske in 
filmske produkcije. Program bo potekal od torka do petka v dopoldanskem času.

Galerija Velenje
Jelka Reichman: Ilustracije za vse generacije

Preddverje male dvorane Doma kulture Velenje
Ksenija Mikor: Pikin veseli teden

Knjižnica Velenje
Pika se po mestu potika že 30 let, dokumentarno gradivo tednika Naš čas
Na potepu po mestu s Piko Nogavičko, likovna dela otrok Vrtca Velenje
Bralka meseca: Jelka Reichman

Razstavišče eMCe plac
Futuristični plakati, likovne zasnove plakatov 60. Pikinega festivala leta 2049

Atrij Muzeja Velenje na Velenjskem gradu 
Pika se po mladem mestu potika. Že trideset let., fotografije Pikinega fotografskega natečaja

Vila Rožle 
Peter Matko: Porteti X, portreti in skulpto-kolaži

Otroško igrišče
30 x Pika, domišljijska instalacija Vrtca Velenje
V Fickovem svetu, razstava likovnih del OŠ MPT in CVIU Velenje

Rdeča dvorana 
Filatelistična razstava Pika Nogavička na znamkah in poštni žigi Pikinega festivala v filateliji
Pika se po Sloveniji potika, razstava del Pikinega likovnega natečaja
Pika se slika – že 30 let, razstava fotografij iz preteklih Pikinih festivalov (Na balkonu Rdeče 
dvorane bo na vrvicah še dovolj prostora, da nanje pripnete tudi svoj foto spominček, prinesete ga 
na festival in bodite del kolaža pikastih spominov!)

Titov trg 
Gobarska razstava Gobarskega društva Marauh Velenje (13. in 14. septembra)

Pikin oder

Tomažev oder

Pikin kino

Pikin oder v Domu kulture Velenje bo gostil največja slovenska profesionalna gledališča, 
vrhunske igralce, znane režiserje, gledališke ustvarjalce in mednarodne plesalce. Ponujal 
bo večje in kompleksnejše umetniške odrske produkcije, ki ponujajo izjemna kulturno-
vzgojna doživetja.

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.

Kot novost letos dodajamo tudi produkcijo sedme umetnosti. V Pikinem kinu (Kino 
Velenje – Hotel Paka) bodo na ogled sklopi kratkih otroških risanih filmov.

Pikine razstave



Dobrodelni akciji

NOVO SONCE – PIKA POMAGA

30 ZA 30

»Majhno dobro delo prekosi velike besede« je moto Pikine humanitarne akcije, s katero 
želimo otroke opozoriti na stiske njihovih sovrstnikov. Letos, ko se Pika po mestu 
potika in razveseljuje številne otroke, bomo v Pikini skrinji zakladov zbirali denar za 
tiste, ki se ji ne morejo pridružiti, ker jih je v bolniške postelje prikovala bolezen. S 
sredstvi, ki jih bomo zbrali na jubilejnem 30. Pikinem festivalu, bomo poskrbeli, da 
bo Pika s prijatelji obiskala male bolnike v celjski in slovenjgraški bolnišnici. Pikino 
»gusarsko skrinjo«, v katero boste lahko darovali »cekine«, boste našli v Rdeči dvorani.

Dobrodelni akciji Novo sonce – Pika pomaga letos, ko obeležujemo 30 let, dodajamo še 
eno, zelo dragoceno in prav posebno. 30-tim Pikinim sovrstnikom iz socialno ogroženih 
družin v Velenju bomo s pomočjo različnih organizacij, društev, klubov, zavodov in 
podjetij omogočili živahno, veselo in smeha polno leto. Pika je zelo razigrana deklica in 
prav takšni bi morali biti vsi otroci. Nekatere družine zaradi skromnih finančnih virov 
svojim otrokom žal ne morejo omogočiti plačila izvenšolskih dejavnosti in prav tem 
želimo polepšati novo šolsko leto 2019/20. Pika bo poskrbela, da bodo izbrani otroci 
lahko vse leto obiskovali tiste dejavnosti, ki si jih močno želijo.

Prireditev z manj odpadki

ZELENI SMO!

Pika se je odločila, da bo letos na festivalu ustvarila manj odpadkov in jih bo s pomočjo 
obiskovalcev in sodelavcev vestno zmanjševala ter pravilno ločevala.

Organizatorji festivala se že vrsto let zavedamo, kako pomemben je odgovoren 
in sozvočen odnos do narave. Z letošnjim letom se festival tudi uradno pridružuje 
prireditvam, ki nosijo naziv PRIREDITEV Z MANJ ODPADKI. Pri izvedbi ukrepov 
Pikin festival sodeluje z društvom Ekologi brez meja v projektu Zero Waste Slovenija, 
Mestno občino Velenje, Festivalom Velenje, Pup-Saubermacher, d.o.o., in Andrejc, 
d.o.o. Vse obiskovalce vabimo k sodelovanju in upoštevanju naše skupne zaveze k bolj 
doslednemu ločevanju odpadkov na ekoloških otokih, ki bodo na prizorišču vidno 
označeni.



Pikina pošta

Pika ima vsako leto svojo poštno znamko 

in svoj poštni žig. V poštni hišici pred Rdečo dvorano boste 

lahko svojim staršem, ravnatelju, ravnateljici ali pa prijateljem napisali 

razglednico in jo oddali v Pikin poštni nabiralnik.

Sladkorčki

Na festivalu lahko po naključju odkrijete marsikaj

Pikin klavir
Pika si je zelo želela pravi 

klavir, saj je vaditi na nepravi klavir 

skrajno naporno. Če boste na ulici 

srečali veliko črno skrinjo, ki stoji na 

treh nogah, kar pogumno stopite 

do nje in iz nje izvabite 

prijetne zvoke. V-ban
Mesto Velenje bo na 

Pikinem festivalu dobilo prvi nadzemni 

vlak, ki se imenuje V-ban. Vstopno-izstopni 

postaji bosta na Mestnem otroškem igrišču in na 

Titovem trgu. Skupina otrok bo v družbi voznika 

varno prevozila relacijo na nožni pogon in 

brez škodljivih emisij za okolje.

Žive lutke

Stojijo negibno, se tu in tam 

malo premaknejo, včasih nam 

celo pomežiknejo, večinoma pa 

se sploh ne zmenijo za nas. Živi 

kipi, ali kot jim pravimo – lutke, 

so ulična presenečenja, ki 

nam polepšajo dan.

Prepovedani Pikini kotički

Na Pikinem festivalu si bomo lahko dovolili 

tudi nekaj običajno prepovedanih stvari. Tako si 

bomo lahko v »izmišljevalnici« izmišljali najbolj 

neverjetne zgodbe in do onemoglosti 

skakali po vzmetnicah.

Pikina ladja
Na Velenjskem jezeru bo s pomola na 

plaži pred čolnarno vsak dan plula ladjica, ki 
sprejme do 20 ljudi. Lepa panoramska vožnja 
traja približno 20 minut. Organizirane skupine 

lahko aktivnost napovejo in vključijo 
v urnik obiska.



Informacije

INFORMACIJE IN VPRAŠANJA

CENE VSTOPNIC

PIKIN RADIO

PARKIRIŠČE

PIKINA POŠTA

PRIZORIŠČE

DELOVNI ČAS PIKINEGA FESITVALA

www.pikinfestival.si
telefon: 03 898 25 71
elektronska pošta: pika@velenje.si

Obisk festivala je brezplačen.

Pikin oder (Dom kulture Velenje): 5 EUR
Tomažev oder (Glasbena šola Velenje): 2 EUR
Pikin kino med tednom: 2 EUR
Pikin kino ob nedeljah: 3,5 EUR

Vožnja s Pikino pletno po Velenjskem jezeru: od petka do nedelje (13.–15. 9.) od 10. do 
19. ure; odrasli: 2 EUR, otroci: 1 EUR

V času festivala bosta na nekaterih velenjskih ulicah zaradi varnosti obiskovalcev 
prometni in  parkirni režim spremenjena, obiskovalcem festivala pa bodo na voljo 
(plačljiva) parkirišča v parkirni hiši na glavni avtobusni postaji, v Mercator centru, na 
delovišču pri Mömaxu ter na drugih parkiriščih v mestu. Če je le mogoče, na festival 
vabljeni peš, s kolesom ali javnim prevozom (brezplačen Lokalc).
Avtobusi pripeljejo organizirane skupine na avtobusno postajo Velenje, ki je v 
neposredni bližini prizorišč Pikinega festivala. Avtobus dostavi in odpelje skupino, v 
vmesnem času pa parkira na parkirišču Poslovni center Stara vas na Cesti Simona 
Blatnika.

96,3 MhZ pika@velenje.si

Pikin festival bo potekal na številnih prizoriščih v Velenju. Osrednje festivalsko 
dogajanje bo v Rdeči dvorani Velenje, na otroškem igrišču in Titovem trgu. Prizorišča 
festivala bodo povezana s posebej označenimi peš potmi in kažipoti. Lokacije različnih 
aktivnosti bodo zelo blizu, zato tudi najmlajšim obiskovalcem dolžina poti ne bo 
prezahtevna in bodo lahko obiskali vsa prizorišča. Dostop do vsega dogajanja bo 
omogočen tudi gibalno oviranim osebam.

Ponedeljek (9. 9.): odprtje Pikinega festivala na Titovem trgu ob 17. uri.

Od torka do četrtka (10.–12. 9.): Rdeča dvorana in Titov trg 9.–13.30/15.30–18.30
Otroško igrišče 9.–18.30

Od petka do nedelje (13.–15. 9.): Rdeča dvorana, Titov trg, otroško igrišče 9.–18.30



Nedelja, 1. september 2019
 

16.00
Pikin Kino – Kino Velenje

LEVJI KRALJ (SINHRONIZIRAN)
Animirana družinska pustolovščina

Torek, 3. september 2019
 

17.00
Atrij Muzeja Velenje na Velenjskem gradu

Odprtje razstave fotografskega 
natečaja: PIKA SE PO MLADEM 
MESTU POTIKA. ŽE TRIDESET LET.
v sodelovanju z Muzejem Velenje 

Sreda, 4. september 2019
 

17.30
Knjižnica Velenje
Odprtje razstav:

• Razstava likovnih del otrok 
Vrtca Velenje: NA POTEPU PO 
MESTU S PIKO NOGAVIČKO

• Razstava izbora 
dokumentarnega gradiva 
festivala: PIKA SE PO MESTU 
POTIKA ŽE 30 LET

• Bralka meseca: ČASTNA 
POKROVITELJICA JELKA 
REICHMAN

v sodelovanju s Knjižnico Velenje 

Četrtek, 5. september 2019
 

18.00
Galerija Velenje

Odprtje razstave JELKE 
REICHMAN: ILUSTRACIJE ZA VSE 
GENERACIJE in podelitev naziva 
častna Pikina ambasadorka
v sodelovanju z Galerijo Velenje 

PREDFESTIVALSKI 
DOGODKI

Petek, 6. september 2019
 

17.00
Vila Rožle

Odprtje razstave PETRA MATKA: 
PORTRETI X
v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev 
mladine Velenje

19.00
Razstavišče eMCe plac

Odprtje razstave FUTURISTIČNI 
PLAKATI
v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje

Nedelja, 8. september 2019
 

9.00—12.00
Zbirno mesto: Gasilski dom v Šaleku

PIKIN PLANINSKI POHOD
v sodelovanju s Planinskim društvom Velenje

16.00
Pikin Kino – Kino Velenje

ZMAJČEK TABALUGA 
(SINHRONIZIRAN, 3D)
Animirana družinska komična pustolovščina

€

€



Ponedeljek, 9. september 2019
 

17.00
Titov trg

SVEČANO ODPRTJE 
30. PIKINEGA FESTIVALA
PRIHOD PIKE NA PRIZORIŠČE
Dunking Devils, Vrtec Velenje, The Hišn’ band, 
mažoretke, Arbadakarba, Pikine plesalke

19.00
Preddverje male dvorane Doma kulture Velenje

Odprtje fotografske razstave 
KSENIJE MIKOR: 
PIKIN VESELI TEDEN

Torek, 10. september 2019
 

9.00–13.30 in 15.30–18.30
Rdeča dvorana – vila Čira Čara

USTVARJALNOST BREZ MEJA
Ustvarjalnice: Pika raziskuje, si izmišljuje, 
izumlja, potuje
Pikino podstrešje, Plesna četrt, gibalnice, 
rudniški rov, lepotilnica, afnalnica, šivalnica, 
razstave …

9.00–18.30
Otroško igrišče

UTRIP UMETNOSTI
Umetniške četrti: Glasbena četrt, Knjižna 
četrt, Likovna četrt, Kino četrt, Muzejska 
četrt, Lutkovna četrt
Pikina igrala, poligon Ne stopi na tla, 
izmišljevalnica, razstave, inovativna vozila 
V-ban, Velekit in gosenica … 

9.00–13.30 in 15.30–18.30
Titov trg

ULIČNA ZABAVA
Poulični nastopi, interaktivni zabavni 
kotički, abrakadabra delavnice, vedeževalka, 
indijanci, taborniki, zeliščarka, hišica na 
drevesu, labirint in trampolin po Pikino, 
gusarska ladja, medgeneracijske delavnice, 
lepotilnica …

9.00–19.00
Galerija Velenje

USTVARJALNA DELAVNICA 
S PRIJATELJEM PIKIJEM 
JAKOBOM

9.30 
Pikin oder - Dom kulture Velenje 

PETER KLEPEC ALI KAKO 
POSTANEŠ PRAVI JUNAK
SNG Drama Ljubljana

FESTIVALSKI 
DOGODKI

9.30 
Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

LISIČKA ZVITOREPKA
Lutkovno gledališče Velenje

10.00
Titov trg

ESPUMA BRUMA
Ulična predstava vrvohodke Marie Celeste

10.30–12.30   
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

10.30
Pikin kino – Kino Velenje

SKLOP RISANK SLOVENSKIH 
AVTORJEV 1
Koyaa: Vztrajne nalepke, Maček Muri: Kosilo, 
Princ Kikido: Steklofon, Potovanje na ladji 
Beagle

11.30
Pikin oder - Dom kulture Velenje 

PETER KLEPEC ALI KAKO 
POSTANEŠ PRAVI JUNAK
SNG Drama Ljubljana

11.30
Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

LISIČKA ZVITOREPKA
Lutkovno gledališče Velenje 

15.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

SNEŽINKA IN ROŽICA
Lutkovno gledališče Velenje

15.30–17.30   
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

16.00
Titov trg

ESPUMA BRUMA
Ulična predstava vrvohodke Marie Celeste

16.30
Otroško igrišče

PRAVLJIČNA JOGA Z NINO 
v sodelovanju s Knjižnico Velenje

17.00
Titov trg

ČUPAKABRA: HODULJARJI
Ulična predstava 

17.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka 

PO STRUNAH GOR, PO STRUNAH 
DOL
Koncert godalcev Glasbene šole Velenje

18.00
Titov trg – Pikin travnik 

TRAVNIŠKI KAMIŠIBAJ
Pripoveduje Jana Flego

€

€

€

€

€



9.30 
Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

ZVERINICE IZ REZIJE
Pedagoški delavci Vrtca Velenje, OE Lučka

10.00
Titov trg

ESPUMA BRUMA
Ulična predstava vrvohodke Marie Celeste

10.30–12.30   
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

10.30
Pikin kino – Kino Velenje

SKLOP RISANK SLOVENSKIH 
AVTORJEV 2
Kralj Matjaž, Gospod Filodendron in jablana, 
Podlasica

11.30
Pikin oder - Dom kulture Velenje 

ARIOL – ZALJUBLJEN DO UŠES
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

11.30
Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

ZVERINICE IZ REZIJE
Pedagoški delavci Vrtca Velenje, OE Lučka

15.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

METULJČEK CEKINČEK 
Lutkovno gledališče Velenje 

15.30–17.30 
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

16.00
Titov trg

ESPUMA BRUMA
Ulična predstava vrvohodke Marie Celeste

16.00  
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

PIKA PIJE ŠALEŠKI BISER   
v sodelovanju s Komunalnim podjetjem 
Velenje 

16.30
Otroško igrišče

PRAVLJIČNA JOGA Z NINO 
v sodelovanju s Knjižnico Velenje

17.00
Titov trg

ŽUPANOV SPREJEM 
PRVOŠOLČKOV
v sodelovanju z Mestno občino Velenje

17.05
Titov trg

PO KLOBUK
Zavod Bufeto
Cirkuška predstava, sledi delavnica izdelave 
cirkuških rekvizitov

17.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka 

GLASNO, GLASNEJE - TROBILEC
Koncert trobilcev Glasbene šole Velenje 

18.00
Titov trg – Pikin travnik

TRAVNIŠKI KAMIŠIBAJ
Pripoveduje Vanja Iva Kretič

Sreda, 11. september 2019
 

9.00–13.30 in 15.30–18.30
Rdeča dvorana – vila Čira Čara

USTVARJALNOST BREZ MEJA

9.00–18.30
Otroško igrišče

UTRIP UMETNOSTI

9.00–13.30 in 15.30–18.30
Titov trg

ULIČNA ZABAVA

9.00–19.00
Galerija Velenje

USTVARJALNA DELAVNICA - 
MIŠKOLIN

9.30 
Pikin oder - Dom kulture Velenje 

ARIOL – ZALJUBLJEN DO UŠES
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

FESTIVALSKI 
DOGODKI

11.
september

€
€

€

€

€



9.30 
Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

KOKOŠKA EMILIJA
KUD Dudovo drevo in KD Gledališče Velenje

10.00   
Titov trg

ESPUMA BRUMA
Ulična predstava vrvohodke Marie Celeste

10.30–12.30   
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

10.30
Pikin kino – Kino Velenje

LISIČKA IN DRUGE ZGODBE: 7 
animiranih filmov brez dialoga 
za najmlajše obiskovalce starosti 
2+
Čas za netopirje, Lisička, Glavo pokonci, 
November, Rokavička, Miriam in izgubljeni 
pes, Tiger

11.00
Titov trg 

MULTIINSTRUMENTALIST FRAN 
CRUZ
Glasbeni performans z delavnico

11.30
Pikin oder - Dom kulture Velenje 
ZVEZDICA ZASPANKA
IUI Beograd, Festival Velenje

11.30
Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

KOKOŠKA EMILIJA
KUD Dudovo drevo in KD Gledališče Velenje

15.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

ZAKLJUČEK PIKINE BRALNE 
ZNAČKE in lutkovna predstava 
SVINJSKI PASTIR
v sodelovanju s Knjižnico Velenje in Lutkovnim 
gledališčem Velenje

15.30–17.30   
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

16.00
Titov trg 

MULTIINSTRUMENTALIST FRAN 
CRUZ
Glasbeni performans z delavnico

17.00 
Titov trg

ESPUMA BRUMA
Ulična predstava vrvohodke Marie Celeste

17.30
Titov trg – indijanski tabor

ČAJANKA

17.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka 

PIKIN MEH ZA SREČO VSEH
Koncert harmonikarjev Glasbene šole Velenje 

18.00
Pikin travnik ob Domu kulture Velenje

TRAVNIŠKI KAMIŠIBAJ
Pripoveduje Boštjan Oder

19.00
Glasbena šola Velenje

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

Četrtek, 12. september 2019
 

9.00–13.30 in 15.30–18.30
Rdeča dvorana – vila Čira Čara

USTVARJALNOST BREZ MEJA

9.00–18.30
Otroško igrišče

UTRIP UMETNOSTI

9.00–13.30 in 15.30–18.30
Titov trg

ULIČNA ZABAVA

9.00–19.00
Galerija Velenje

USTVARJALNA DELAVNICA – 
DVANAJST SLONOV

9.30 
Pikin oder - Dom kulture Velenje 
ZVEZDICA ZASPANKA
IUI Beograd, Festival Velenje

FESTIVALSKI 
DOGODKI

12.
september

€

€

€

€

€



9.30 
Pikin oder - Dom kulture Velenje 

OBUTI MAČEK
Mini teater Ljubljana

9.30 
Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

PIKA PRAZNUJE ROJSTNI DAN
Plesni teater Velenje

10.00-19.00
PIKINA PROMENADA OKUSOV
Kulinarična tržnica
Zavod za turizem Šaleške doline in Mestna 
občina Velenje 

10.00   
Titov trg

ESPUMA BRUMA
Ulična predstava vrvohodke Marie Celeste

10.30-12.30    
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

10.30
Pikin kino – Kino Velenje

FILMI O MAČKU MURIJU: 1, 2, 3, 
Maček Muri!
Rojstni dan, Sprehod, Kosilo

11.00
Titov trg 

MULTIINSTRUMENTALIST FRAN 
CRUZ
Glasbeni performans z delavnico

11.30
Pikin oder - Dom kulture Velenje 

OBUTI MAČEK
Mini teater Ljubljana

11.30
Tomažev oder – Glasbena šola Velenje

PIKA PRAZNUJE ROJSTNI DAN
Plesni teater Velenje

14.00   
Titov trg

ESPUMA BRUMA
Ulična predstava vrvohodke Marie Celeste

15.00-17.00    
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

15.00
Titov trg 

MULTIINSTRUMENTALIST FRAN 
CRUZ
Glasbeni performans z delavnico

15.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

TRIJE PRAŠIČKI
Lutkovno gledališče Velenje

17.00
Titov trg

CIRCO PITANGA: NUPTIAL ROPES
Akrobatsko-cirkuška ulična predstava

17.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka 

KONCERT BIG BAND GLASBENE 
ŠOLE VELENJE

18.00
Titov trg

THE ŠLAGERS
Glasbeni piknik

Petek, 13. september 2019
 

9.00–18.30
Rdeča dvorana – vila Čira Čara

USTVARJALNOST BREZ MEJA

9.00–18.30
Otroško igrišče

UTRIP UMETNOSTI

9.00–18.30
Titov trg

ULIČNA ZABAVA

9.00–18.30
Travnik ob Mestni občini Velenje

GOBARSKA RAZSTAVA
Gobarsko društvo Marauh Velenje 

9.00–19.00
Galerija Velenje

USTVARJALNA DELAVNICA – 
ABECEDA V POLJU IN GOZDU 

FESTIVALSKI 
DOGODKI

13.
september €

€

€

€

€



9.00–18.30
Cankarjeva ulica 
PIKIN BazArt
Umetniška tržnica

9.00–18.30
Travnik ob Mestni občini Velenje

GOBARSKA RAZSTAVA
Gobarsko društvo Marauh Velenje 

9.00–19.00
Galerija Velenje

USTVARJALNA DELAVNICA - 
KLOBUČARNA

9.30–11.30  
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

9.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

MEDVEDEK IN ZLATOLASKA
Lutkovno gledališče Velenje

10.00
Titov trg

HUPA BRAJDIČ
Interaktivna plesno-glasbena predstava

10.30
Titov trg 
MULTIINSTRUMENTALIST FRAN 
CRUZ
Glasbeni performans z delavnico

11.00
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

SANJA MLINAR MARIN
Koncert

11.30
Titov trg

CIRCO PITANGA: CIRCUS
Akrobatsko-cirkuška ulična predstava

12.00
TRC Jezero – zbor: pri čolnarni

PIKINA JADRALNA REGATA
V sodelovanju s Klubom vodnih športov 

Velenje

12.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka 
PRINCESKA NA ZRNU GRAHA
Lutkovno gledališče Velenje

12.30
Titov trg

AKROBAT ERIC ADONBILA
Akrobatsko-žonglerski nastop z lavorji

13.00
Titov trg

HUPA BRAJDIČ
Interaktivna plesno-glasbena predstava

13.30
Titov trg – Pikin travnik

TRAVNIŠKI KAMIŠIBAJ
Pripoveduje Janja Stopar

14.00
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

ALENKA KOLMAN
Koncert

14.00
Titov trg 
MULTIINSTRUMENTALIST FRAN 
CRUZ
Glasbeni performans z delavnico

15.00–17.00
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

15.00
Titov trg

AKROBAT ERIC ADONBILA
Akrobatsko-žonglerski nastop z lavorji

Sobota, 14. september 2019
 

9.00–18.30
Rdeča dvorana – vila Čira Čara

USTVARJALNOST BREZ MEJA

9.00–18.30
Otroško igrišče

UTRIP UMETNOSTI

9.00–18.30
Titov trg

ULIČNA ZABAVA

8.30–15.30 
TRC Jezero – zbor na osrednjem otroškem 

igrišču

PIKINA MINI AVANTURA ZA 
ZLATO PIKO
Igriva mestna pustolovščina za družine
v sodelovanju z Društvom tabornikov Rod 
Jezerski zmaj Velenje – Adventure race 
Slovenia

FESTIVALSKI 
DOGODKI

14.
september



15.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

ADI SMOLAR
Koncert

16.00
Titov trg – Pikin travnik

TRAVNIŠKI KAMIŠIBAJ
Pripoveduje Urška Rihter

16.30
Titov trg

HUPA BRAJDIČ
Interaktivna plesno-glasbena predstava 

17.00
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

IRENA VRČKOVNIK
Koncert

17.30
Titov trg

CIRCO PITANGA: NUPTIAL ROPES
Akrobatsko-cirkuška ulična predstava

FESTIVALSKI 
DOGODKI

18.00
Titov trg - travnik ob Mestni občini Velenje 
TABORNIŠKI VEČER

18.00
TRC Jezero - plaža  pri Camping Jezero 

Velenje 
ZAČETEK 5. PIKINEGA ULTRA 
TEKA – 24-URNI HUMANITARNI 
TEK
V sodelovanju s Triatlon klubom Velenje

14.
september

Nedelja, 15. september 2019
 

9.00–18.30
Rdeča dvorana – vila Čira Čara

USTVARJALNOST BREZ MEJA

9.00–18.30
Otroško igrišče

UTRIP UMETNOSTI

9.00–18.30
Titov trg

ULIČNA ZABAVA

9.00–19.00
Galerija Velenje

USTVARJALNA DELAVNICA – 
CEPECEPETAVČEK

9.30–11.30     
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

9.30
Otroško igrišče – oder Taka Tuka 

PALČICA
Lutkovno gledališče Velenje 

10.00
Titov trg

ŽONGLERJA TOM&JERRY 

FESTIVALSKI 
DOGODKI

15.
september

10.30
Titov trg – Pikin travnik 

PIKA V ČAROVNIŠKI ŠOLI
Zavod Enostavno Prijatelji

11.00
Otroško igrišče – oder Taka Tuka 

ANIKA HORVAT S KITARISTOM 
JURETOM LESARJEM
Koncert

11.30
Titov trg

WLADIMIRJEV MAGIČNI KABARET 
Magična predstava

12.00
Titov trg
PIPOCA ACADEMY - 
CAPOEIRA IN PLES OB DROGU

12.30
Titov trg

MILIČNIKA NA HODULJAH
Akrobatsko-gledališka predstava Teatra Cizamo

€



12.30–14.30
Titov trg

OMARE STARE ŠARE
Interaktivna prostorska instalacija

13.00
Otroško igrišče – oder Taka Tuka 

VOLK IN KOZLIČKI
Lutkovno gledališče Velenje 

13.00
Galerija Velenje

MAČEK MURI
Družinsko gledališče Kolenc

13.30
Gasilski dom Velenje  

GASILSKO TEKMOVANJE ZA 
ZLATO PIKO
za pionirje in pionirke
v sodelovanju z Gasilsko zvezo Šaleške doline

14.00
Otroško igrišče – oder Taka Tuka 

MATEJA FICKO
Koncert

FESTIVALSKI 
DOGODKI

15.
september

14.30
Titov trg

CIRCO PITANGA: NUPTIAL ROPES
Akrobatsko-cirkuška ulična predstava

15.00
Otroško igrišče – oder Taka Tuka

PIKA NOGAVIČKA IN GUSAR VAL
Zavod Enostavno prijatelji 

16.00
Titov trg

ZAKLJUČNA SVEČANOST 
FESTIVALA IN SLOVO OD PIKE
Podelitev najvišjih festivalskih priznanj – zlatih pik
Nastop pihalnih orkestrov Glasbene šole Velenje 

17.00
Titov trg

ZLATKO
Koncert

18.00  
TRC Jezero - plaža  pri Camping Jezero 
Velenje 

ZAKLJUČEK 4. PIKINEGA ULTRA 
TEKA – 24-URNI HUMANITARNI TEK
v sodelovanju s Triatlon klubom Velenje 

18.15
Pikin Kino – Kino Velenje 

MOJ DEDI JE PADEL Z MARSA
(PODNAPISI)
Družinska avantura

POFESTIVALSKI 
DOGODKI

Nedelja, 22. september 2019
 

16.00
Pikin Kino – Kino Velenje 

TAČKE NA PATRULJI
SINHRONIZIRAN, 4+
Animiran film za najmlajše

Nedelja, 29. september 2019
 

16.00
Pikin Kino – Kino Velenje 

KOŠARKAR NAJ BO 2
Mladinski film

Sobota, 5. oktober, 
in nedelja, 6. oktober 2019
 
Dom kulture Velenje  

PIKA MIGA
16. mini festival otroških plesnih skupin 
JSKD – območna izpostava Velenje in Festival 
Velenje

€

€

€



Partnerji: Šolski center Velenje, Športna zveza Velenje, ZKD Šaleške doline, Univerza 
za III. življenjsko obdobje Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline Velenje, Ljudska 
univerza Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Policijska postaja Velenje, Gasilska zveza 
Šaleške doline, Eurofins Erico Slovenija d. o. o., osnovne šole Velenja ter številne druge 
organizacije, društva in podjetja iz Šaleške doline

Organizator 30. Pikinega festivala: Pokroviteljica festivala:

Soorganizatorji:

Partnerji:

Pokrovitelji

Materialni pokrovitelji

Medijski pokrovitelji

Titov trg 4, 3320 Velenje 
info@festival-velenje.si
www.pikinfestival.si
03 898 25 71

Razstave na 29. Pikinem festivalu

www.p ik in fes t i va l . s i

PIKINE
RAZSTAVE

SOORGANIZATORJI IN PARTNERJI

MESTNA KNJIŽNICA VELENJE

Osrednje razstavišče
Kraljestvo živali v prvih berilih
Izjemna zbirka prvih beril Marjana Marinška ob listanju razkrije dragoceno pestrost in 
raznolikost ljudstev sveta. Poleg prikaza učenja prvih črk in besed, ki se jih otroci učijo 
v šolah po svetu, v prvi vrsti zagotovo pritegnejo ilustracije. Razstava postavlja na ogled 
zanimiv in raznolik živalski svet z vseh celin.

Otroški oddelek
Pikin domišljijski živalski svet
Razstava likovnih del otrok Vrtca Velenje
Pikina domišljija ne pozna meja. Njene domislice so vedno zabavne in nagajive. Tokrat 
je ponagajala živalim in ustvarila povsem nove, nepoznane ter nenavadne živalske vrste, 
čudnih oblik in imen. Vas zanima, kakšen je kačulj? Ali opirog? Kaj pa zebuha? Njihove 
podobe so s Pikino pomočjo v različnih likovnih tehnikah ustvarili otroci Vrtca Velenje 
in nas tako za nekaj časa preselili v Pikin domišljijski živalski svet.

Domoznansko razstavišče
29 let Pikinega festivala
Razstava bo strnjeno predstavila izbor knjižnega in neknjižnega gradiva na temo 
Pikinega festivala iz domoznanske zbirke Knjižnice Velenje. Plakati, programske knjižice 
in časopisni članki bodo obiskovalke in obiskovalce popeljali na kratek sprehod po dolgi 
čarobni zgodbi.

Steklena dvojčka
Častna pokroviteljica

Častna pokroviteljica 29. Pikinega 
festivala Bina Štampe Žmavc se nam bo 

predstavila kot bralka meseca in nam 
ob tem izdala, katere so tiste knjige, 

ki so jo preoblikovale, tolažile, 
navdihovale, razveseljevale in 

pustile v njej sledi.

Odprtje razstav bo v četrtek,  
20. septembra, ob 17.30.

Razstave na 29. Pikinem festivalu

www.p ik in fes t i va l . s i
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Razstava bo strnjeno predstavila izbor knjižnega in neknjižnega gradiva na temo 
Pikinega festivala iz domoznanske zbirke Knjižnice Velenje. Plakati, programske knjižice 
in časopisni članki bodo obiskovalke in obiskovalce popeljali na kratek sprehod po dolgi 
čarobni zgodbi.

Steklena dvojčka
Častna pokroviteljica

Častna pokroviteljica 29. Pikinega 
festivala Bina Štampe Žmavc se nam bo 

predstavila kot bralka meseca in nam 
ob tem izdala, katere so tiste knjige, 

ki so jo preoblikovale, tolažile, 
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Odprtje razstav bo v četrtek,  
20. septembra, ob 17.30.
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