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Ko se Pika igra, je to – IGRA ZA VSE!
Dragi prijatelji,
moj letošnji festival vas bo iz obiskovalcev spremenil v IGRALCE! Dvignila vas bom nad 
sivino vsakdana, izštela slabe novice, v kot poslala črne napovedi in do onemoglosti 
preštevala samó veselje, igro, smeh! Za otroke in starše, prijazne tete in strice – sploh 
vse, ki se želijo igrati. Med 10. in 15. septembrom boste v središču Velenja in njegovi 
okolici gledalci, plesalci, ustvarjalci, raziskovalci, pa poskakovalci, srečelovci in poslu-
šalci, čalapinkarji in izmišljevalci. Vse vloge vam bodo pristajale, v vseh se bo skrivala 
zabava! In čeravno se moji prijatelji organizatorji tudi letos precej ubadajo z odraslimi 
težavami, se Pikina druščina ne bo uklonila – smo pa prebrodili že preveč viharjev, da 
se ne bi poveselili z vami v letu, ko si igre v vseh oblikah in barvah zaslužimo prav vsi.

Tako pravim jaz in se vas neskončno veselim!

PIKIN POZDRAV
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Včasih si predstavljam odrasle, ki jih srečujem, kot otroke. Še posebej, kadar so zelo 
resni. Recimo, kadar stojijo na avtobusni postaji ali pa v čakalnici pri zobozdravniku 
ali pa v vrsti pred trgovino – ko kar tako stojijo in zrejo resno nekam predse. Takrat 
si predstavljam, kako se naenkrat začnejo spreminjati, njihova urejena oblačila jim 
postanejo prevelika, dvignejo poglede in iz mrkih odraslih se kot metulji iz svojih bub 
rešijo nasmejani otroci. Z njih zdrsnejo prevelika oblačila in pretežke skrbi. Od povsod 
zadoni otroški smeh. In ves svet se spremeni.

Draga Pika Nogavička,
vesela in ponosna sem, da sem lahko častna pokroviteljica tvojega 32. festivala v 
Velenju, saj te občudujem že od malih nog. Navdušena sem, da je tema letošnjega 
festivala Igra za vse. Obljubljam, da bom po svojih močeh širila dobro voljo in vzbujala 
igrivost v ljudeh – v malih, velikih in srednjih. Včasih bodo pomagale »ljube kroglice 
pregelk«, drugič pa bom uporabila kar svoj ključek, ki odpira vrata v čudoviti svet igre 
– ta ključek je okrogel in rdeč. 
 Eva Škofič Maurer

Večer s častno pokroviteljico bo v petek, 10. septembra 2021, ob 19.30 v mali 
dvorani Doma kulture Velenje. Tu jo bomo skozi pogovor z Bojano Špegel pobližje 

spoznali, Pika pa jo bo iz častne pokroviteljice spremenila v novo Pikino 
ambasadorko, ki bo dober glas širila v deveto in deseto vas.

Nagovor častne pokroviteljice Eve Škofič Maurer
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IGRIV DRUŽINSKI VIKEND 
IN TRIJE RAZIGRANI POPOLDNEVI 
V OBJEMU KULTURE IN UMETNOSTI

O festivalu:

Med 10. in 15. septembrom bo v središču Velenja potekal Pikin festival, vedno znova 
igriv, kulturno-vzgojen in zabaven. Čeprav je festival še vedno mini, bodo doživetja, ki jih 
pripravlja Pika, absolutno maksi. Pripravite se na zanimivo festivalsko raziskovanje in 
igranje na vse pretege, saj je tema letošnjega festivala Igra za vse. 

Festival bomo odprli v petek popoldan s Pikinim prihodom v mesto. Sledil bo pester 
vikend, namenjen obiskom družin iz vse Slovenije. V barvitem svetu kulture in umetno-
sti se bomo igrivo zabavali na Titovem trgu in na Mestnem otroškem igrišču, kjer bomo 
lahko prisluhnili različnim koncertom, gledališkim, uličnim in lutkovnim predstavam, 
ustvarjali bomo v delavnicah, plesali in se dobro igrali. Vikendu bodo sledili trije razigra-
ni popoldnevi in tri nove priložnosti za raziskovanje Pikinega sveta. V času festivala bodo 
odprta številna mestna razstavišča, ogledali si boste lahko tudi kino predstave.

Pričakujemo vas z novimi in starimi igrami, z novimi in starimi triki, z novimi in sta-
rimi upi in pričakovanji. Z zvoki in barvami odrov, razstavišč in pouličnih vragolij 

vas bomo popeljali na nepozabno avanturo igrivih dogodivščin! Vabljeni v našo 
družbo!
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Tema festivala:
IGRA ZA VSE!

V osrčje letošnjega festivala smo postavili igro. Preprosto, univerzalno, večno zanimivo. 
Igrivo otroštvo je srečno otroštvo in naj bo tak tudi 32. Pikin festival! Tu bomo spoznavali 
stare in nove igre, ulične, namizne, ustvarjalne in zabavne. Igre bomo izdelovali, se skozi 
igro učili, ustvarjali in se predvsem zabavali. Pika pravi, da je to zelo pomembno! In mi 
se strinjamo s Piko. Odprimo torej na stežaj naša srca in glave, veselo rajajmo in se igraj-
mo na vse pretege. Razigrajmo misli na čisto vse strani neba. Naj vladajo igra, sreča, 
smeh in Pika!
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KJE? KDAJ?

ZAKAJ?

• Titov trg
• Cankarjeva ulica
• Mestno otroško igrišče
• Dom kulture Velenje
• Galerija Velenje
• Glasbena šola Velenje
• Knjižnica Velenje
• Muzej Velenje
• eMCe plac
• Velenjsko in Škalsko jezero
• Vila Čira-čara: ogled Pikine hiše  

(igrišče ob prireditvenem prostoru Vista)
• Rdeča dvorana (v primeru dežja)

• Petek, 10. 9. 2021:  
17.00: Odprtje festivala  
19.30: Večer s častno pokroviteljico

• Sobota, 11. 9. 2021, 10.00–18.30: 
Igriv družinski vikend 

• Nedelja, 12. 9. 2021, 10.00–18.30:  
Igriv družinski vikend 

• Ponedeljek, 13. 9. 2021, 15.30–18.30:  
Pikin popoldan

• Torek, 14. 9. 2021, 15.30–18.30:  
Pikin popoldan

• Sreda, 15. 9. 2021, 15.30–18.30:  
Pikin popoldan

• Ker se radi imamo, družimo in igramo.
• Ker rastemo s kulturo in umetnostjo.
• Ker v Velenje pride Pika, ki nas spomni, da lahko obujemo dve različni 

nogavici, si izmislimo inovativna pravila svojega sveta in se vsak dan 
neizmerno zabavamo.

• Ker je Pikin festival najboljši festival kulturne vzgoje in zabave za 
otroke in starše, babice, dedke, tete in strice.
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• Petek, 10. 9. 2021:  
17.00: Odprtje festivala  
19.30: Večer s častno pokroviteljico

• Sobota, 11. 9. 2021, 10.00–18.30: 
Igriv družinski vikend 

• Nedelja, 12. 9. 2021, 10.00–18.30:  
Igriv družinski vikend 

• Ponedeljek, 13. 9. 2021, 15.30–18.30:  
Pikin popoldan

• Torek, 14. 9. 2021, 15.30–18.30:  
Pikin popoldan

• Sreda, 15. 9. 2021, 15.30–18.30:  
Pikin popoldan

PIKA OPOZARJA!
Na Pikinem festivalu so skladno smernicami NIJZ in veljavnimi odloki za zajezitev širjenja 
koronavirusa zagotovljeni vsi pogoji za varen obisk:
• Ob vstopu na Pikina prizorišča smo kot organizator skladno z veljavnim Odlokom 

o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji dolžni preverjati dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT (prebolel, cepljen, 
testiran). Najenostavnejši in najhitrejši način je, če imate dokazilo s QR kodo na papirju 
ali telefonu. Ob predložitvi PCT dokazila boste prejeli zapestnico, ki vam bo omogočala 
lažji obisk vseh prizorišč. Dokazila niso potrebna za mlajše od 15 let.

• Obvezna uporaba mask v vseh zaprtih prostorih kot tudi pri gibanju in zadrževanju na 
odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 
najmanj 1,5 metra. Maska je obvezna tudi za otroke, starejše od 6 let.

Obiskovalce prosimo, da ob obisku Pikinega festivala upoštevajo tudi ostala priporočila 
in navodila NIJZ:
• Pred vstopom na Pikina prizorišča si razkužite roke.
• Spoštujte varnostno razdaljo (vsaj meter in pol).
• V dvorane vstopajte posamično.
• Obiščite nas samo, če ste zdravi.
Čeprav Pika rada ukrivlja pravila, tokrat vse obiskovalce prosi za potrpežljivost  
in razumevanje – ponuditi vam želi zabavno, a tudi varno izkušnjo.

Pozor! V primeru zaostrovanja ukrepov bo za obisk festivala potrebno spoštovati takrat veljavne ukrepe 
za preprečevanje širjenja koronavirusa. Hvala za razumevanje.
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Lutkovna četrt 
V Lutkovni četrti bodo za vas lutkarji Lutkovnega gledališča Velenje izvedli 5-minutno 
interaktivno lutkovno miniaturo TV Pikica in kratek skeč Pikin živžav, v katerem se 
boste srečali s Piko Nogavičko v obliki različnih tipov lutk – marionete, ročne lutke, 
naprstne lutke, manekena in javajke. Razložili vam bodo, na kakšen način se vodijo, 
kakšne so razlike med njimi in kaj vse morajo lutkarji obvladati, da nastane lutkovna 
predstava. Za vas bodo pripravili tudi nekaj zabavnih vaj, ki jih mora obvladati vsak 
lutkar ali igralec. Program pripravlja: Festival Velenje – Lutkovno gledališče Velenje.

Plesna četrt 
Življenje je lepše, če plešemo, pojemo, poslušamo glasbo in se smejimo. Če so ti všeč 
plesni koraki in plesne pozicije, jih spoznaj in se jih nauči. Če raje svoje telo prepustiš 
glasbi in svobodno migaš, bo čas in prostor tudi za to. Obišči Plesno četrt in odkrij 
gibe in korake, ki te bodo popeljali v nov svet. In ko si že tam, naj ti ne uide Pikin ples. 
Program pripravljajo ZKD Šaleške doline, JSKD-OI Velenje in Plesni studi N.

TITOV TRG
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Postaje za igranje in raziskovanje: 
Igre sveta, Indijanski tabor in Interaktivne postaje 
(I kot Igra)
Postaje za igranje bodo z različnimi Pikinimi domislicami in postavitvami prava paša 
za oči. Tu se boste lahko kaj novega naučili in se igrali igre, za katere morda sploh še 
nikoli niste slišali. 
• Igre sveta: Igralna razstava s predstavitvijo iger ponuja spoznavanje različnih 

ljudstev in kultur sveta. 
• Indijanski tabor: Spoznajte kulturo in neumrljiv duh Indijancev v taboru s tipijem 

in totemom, kjer se časti mati narava skozi glasbo in pripovedovanje zgodb. Vsto-
pite v tipi in morda srečate samega sebe, začutite Velikega Duha ali pa si ogledate 
razstavo, ki govori čisto sama zase.

• Interaktive postaje: Tu bodo še najbolj zdolgočaseni postali igrivi. Vstopite v 
svet Pikinih iger in se preizkusute v hoji po krtačah (kot to dela Pika), v dvigovanju 
konja, peki palačink in metanju obročev. Skozi velike igre in mala presenečenja 
postavite svoje spretnosti na preizkus!

Pikino mesto
Pokukaj v hišice Pikinega mesta, se ustavi na informacijah in kaj povprašaj, 
posladkaj se s palačinkami, kokicami ali sladkorno peno (na Pikinem festival je 
to dovoljeno), razišči nenavadno ponudbo Pikine trgovine, ošili barvice. Pošlji 
razglednico s festivala, na kateri bo Pikin žig in njena osebna znamka.
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TRAVNIK OB GALERIJI VELENJE

Likovna četrt
Premešajmo barve v paletah, zavihajmo rokave in zavihtimo čopiče! Likovna četrt 
ponuja odkrivanje različnih likovnih tehnik in stilov. Naj vas ustvarjalno popelje v raz-
iskovanje risanja, slikanja in oblikovanja. Program pripravljajo ZKD Šaleške doline, 
JSKD – OI Velenje in Društvo šaleških likovnikov.

Muzejska četrt 
Muzejska četrt bo tokrat gostila muzeje, ki so s svojimi muzejskimi zbirkami, razstava-
mi in izobraževalnimi programi na različne načine povezani z letošnjo temo Pikinega 
festivala – Igra za vse! Torej, poučno, živahno in zabavno bo! Obiskovalci muzejske 
četrti bodo spoznali, da so muzealci igrivi, igra pa je neločljiv del naše preteklosti. 
Program pripravlja Muzej Velenje.

Filmska četrt 
Filmska četrt bo najširšemu krogu otrok in staršev omogočala igrivo interaktivno spo-
znavanje osnovnih filmskih izraznih sredstev ter odstirala skrivnosti produkcije igranih in 
animiranih filmov. Prav vsak se bo lahko preizkusil v kateri od filmskih vlog ali pa v vlogi 
katerega od filmskih ustvarjalcev. Med Pikinim festivalom se bo začela tudi nova sezona 

projekta filmske vzgoje Kinozaver, ki v šolskem letu 2021/2022 široko razpira krila in 
v poglobljeno spoznavanje čarobnosti filma ter širin in globin filmske ustvarjalnosti 

otroke in mladostnike sistematično vključuje od vrtca do maturantskega plesa. 
Program pripravlja Festival Velenje – Kino Velenje.
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CANKARJEVA ULICA

MESTNO OTROŠKO IGRIŠČE

Pikin sejem, Pikin bolšji sejem in BazArt
Sejemsko nakupovanje, barantanje in pohajanje med pisanimi stojnicami na Cankar-
jevi ulici bodo ponujali kar trije različni sejmi: Pikin, ki je poln presenečenj; Bolšji, ki 
izbrska in na prodaj postavi vse stare zaklade sveta, in BazArt, ki ponuja kreativno 
ustvarjene umetniške in unikatne izdelke po Pikinih merah.

Ustvarjalne delavnice
V ustvarjalnih delavnicah se bomo posvetili igri. Tu bomo igre spoznavali čisto od bli-
zu, jih sami izdelovali, kreirali svoja pravila in se igrali. Igra nas spremlja skozi vsa 
življenjska obdobja. Igramo se na vseh koncih sveta, enkrat sami, drugič v paru ali v 
skupini. Včasih je igra le zabava, včasih pa zahteva več časa, potrpljenja, razmišljanja, 
taktike in domišljije. Slednja nima meja, kar bomo pokazali pri izdelovanju najrazlič-
nejših iger. Ustvarili bomo ribolovsko igro, Pikine prstne lutke, miški pomagali ukrasti 
sir, krepili bomo svoj spomin in se podali na igro iskanja zakladov. Poigrali se bomo s 
papirjem, gradili s kosi kartona ter reciklirali odpadno embalažo in zamaške. Program 
pripravljata MZPM Velenje in Festival Velenje.
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Glasbena četrt
Letos bomo v Glasbeni četrti spoznavali, kako zelo sta povezani glasba in igra. Oboje 
je izrednega pomena pri razvoju najmlajših, dokazano pa pozitivno vpliva na kvaliteto 
življenja pri vseh generacijah. Morda ni naključje, da na glasbene instrumente IGRAmo. 
Kakšne glasbene igrice se lahko igramo? Kako je igra lahko še bolj zanimiva in zabavna, 
če jo spremlja glasba in nenazadnje, kako lahko učenje postane igra, če ga začinimo z 
glasbo? Program pripravlja Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje.

Knjižna četrt 
Pika zaukaže: »Igra za vse!« In tako tudi je. Letos bo v ospredje postavljena prav igra, v najšir-
šem pomenu besede. Pika Nogavička je k sreči ugotovila, da se da v knjižnici početi še mar-
sikaj drugega kot samo brati (čeprav ji tudi branje že kar gre). Zato res rada obišče Knjižno 
četrt in potem na ves glas razlaga otrokom, da se lahko tam potopijo v pisani svet črk, besed 
in podob. Mali in veliki otroci se lahko preizkusijo v postavljanju visokih stolpov iz mehkih 
kock, lahko tekmujejo, kdo bo ulovil več rib, lahko pa preizkusijo svojo mirnost in natančnost 
v spretnostni igri gradnje opek. Prav prijetno se je tudi malce razgibati s pravljično jogo, iz-
delati čudovito zeliščno glineno ploščico ali kakšen drug zanimiv izdelek. Pika vsako leto v 
Knjižni četrti podeli tudi Pikine gumbke in priznanja vsem pridnim Pikinim bralcem, ki celo 
leto sodelujejo pri Pikini bralni znački. Program pripravlja Knjižnica Velenje.

Taborniki
Tam ob ognju našem si sežemo v roke …, se naučimo sodelovati in skrbeti drug za 

drugega. S taborniki lahko razširimo obzorja svojih znanj, osvojimo nove veščine 
in se vedno znova vračamo k naravi, ki je naša največja učiteljica. Program 
pripravlja Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje.
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ODRI
Pikinih odrov je sedem. Šest v obliki pravih odrov in prizorišč ter eden v obliki brezo-
derja. Ta je prizorišče uličnih presenečenj. Vse videno in slišano vas lahko popelje v 
čisto nove svetove, razširi obzorja in pusti v duši pravo iskrico navdiha. Zato raziščite 
programski urnik in okusite vse, kar festival dobrega ponuja.

Oder na Titovem trgu
Glasbeno-gledališki oder
Objem zvokov in ritmov glasbe

Oder pri Domu kulture Velenje
Lutkovni oder in lutkovna četrt
Odprta vrata čarobnega kraljestva

Oder na otroškem igrišču
Glasbeni, klovnovski in poulični nastopi
Mali oder igrivih doživetij

Brezoderje
Ulični nastopi in delavnice
Pustimo se presenetiti

Dom kulture Velenje
Glasbeno-gledališki oder
Razširimo kulturna obzorja in poletimo
Vstopnina: 3 EUR

Glasbena šola Velenje
Glasbeno-gledališki oder
Doživimo svet odrske umetnosti
Vstopnina: 3 EUR

Kino Velenje
Pikin kino
Filmske predstave 
in predstave animiranega filma
Vstopnina: dopoldan brezplačno, 
popoldan 2 EUR 
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PIKINE RAZSTAVE
Pozor! Pikin festival se za najbolj redne in radovedne obiskovalce začne že pred ura-
dnim začetkom festivala. Poznaš predfestivalsko dogajanje? V dnevih pred festivalom 
se v družbi Pike dnevno odpirajo zanimive razstave po vsem mestu.

eMCe plac 
DONA PRATNEKAR: Spomini neke reke
Razstava ilustracij in drugih del
Spomini neke reke so tok spomina, osebnega in kolektivnega, ki teče in ponikne, izvira 
iz mraka pod skalo in se vedno vrne pod odprto nebo. Predstavljena dela odslikujejo in 
ponovno odkrivajo naravne kraje in čase moči.

Knjižnica Velenje 
PIKINE RAZSTAVE

• Osrednje razstavišče: Otroška razIGRAnost  
(razstava različnih vrst igrač iz knjižnične igroteke)

• Otroški oddelek: Pika Nogavička, ima rdeča lička (razstava Vrtca Velenje)
• Domoznansko razstavišče: 31. Pikin festival (predstavitev gradiva)
• Steklena dvojčka: Bralka meseca  

(Eva Škofič Maurer, častna pokroviteljica 32. Pikinega festivala) 
• Sončna stena: Herbarij, brezčasni zapis narave  

(razstava zeliščarice Kate Laštro)
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Muzej Velenje – Atrij Velenjskega gradu
STANE ŠPEGEL: ŠALEŠKA DOLINA - DOLINA GRADOV
Multimedijska razstava
Skladatelj in avtor multimedijskih vsebin Stane Špegel je za vsakega izmed osmih ša-
leških gradov skomponiral po eno skladbo, ki poleg starih grajskih zgodb in mitov prinaša 
tudi avtorjev osebni, domišljijski pogled v preteklost, sedanjost in prihodnost gradov.

Dom kulture Velenje – avla male dvorane 
PIKIN PORTRET
Razstava zbranih del Pikinega natečaja za otroke
Razstava unikatnih Pikinih portretov, ki so izpod rok malih ustvarjalcev nastali v poljubno 
izbrani ali kreativno (z)mešani tehniki.

Galerija Velenje 
ZVONKO ČOH
Pregledna razstava ilustracij in animiranih risanih filmov
Zvonko Čoh, akademski slikar, ki deluje na področju ilustracije, slikarstva in animiranega 
filma. Je prejemnik številnih slovenskih in mednarodnih nagrad: Zlate ptice, Župančičeve 
nagrade in nagrade Prešernovega sklada. V njegovem opusu je že preko 100 ilustriranih 
otroških knjig, za katere je prejel 15 priznanj in nagrad, med njimi prestižno nagrado za 
ilustracijo, Veliko nagrado Hinka Smrekarja in nagrado za življenjsko delo.
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NOVO SONCE – PIKA POMAGA
Zbiramo dobrodelne prispevke za Rdeče noske. Klovni zdravniki – Rdeči noski je društvo 
za pospeševanje veselja do življenja za male in velike bolnike. Letošnja častna pokrovite-
ljica Eva Škofič Mauer je ustanoviteljica Rdečih noskov - klovnov zdravnikov, bila je prva 
umetniška vodja društva, zdaj pa je njihova ambasadorka in bolnišnična klovnesa.

Vsak podarjeni evro bo pomagal deliti nasmehe tam, kjer so ti najbolj potrebni. 

Zbirno mesto: nabiralnik z rdečo piko (noskom) na Titovem trgu

Hvala za vašo srčnost. 

ZADANI PRAVI KOŠ!
Pika se je odločila, da bo na svojem festivalu ustvarila manj odpadkov in jih bo s po-
močjo obiskovalcev in sodelavcev tudi čisto pravilno ločevala!

Na prizorišču boste srečali 6 ekoloških otokov. Igra ločevanja odpadkov je takšna, da 
odpadek zadane koš s pravo oznako – torej pade v tistega, kamor sodi. Navijamo za 

čim več zadetkov!

Skrb za okolje in uvajanje ter izvajanje ločevanja odpadkov se začne že pri naj-
mlajših otrocih in ostaja del nas za vedno.



2121
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Sobota, 4. september 2021
12.00
Velenjsko jezero
PIKINA JADRALNA REGATA
Zbirno mesto: 
čolnarna pri Velenjskem jezeru 
V sodelovanju s Klubom vodnih športov 
Velenje

Ponedeljek, 6. september 2021
19.00
eMCe plac
DONA PRATNEKAR: Spomini neke reke
Odprtje razstave ilustracij

Torek, 7. september 2021
17.30
Knjižnica Velenje 
• Osrednje razstavišče:  

Otroška razIGRAnost (razstava 
različnih vrst igrač iz knjižnične igroteke)

• Otroški oddelek: Pika Nogavička, ima 
rdeča lička (razstava Vrtca Velenje)

• Domoznansko razstavišče: 31. Pikin 
festival (predstavitev gradiva)

• Steklena dvojčka: Bralka meseca  
(Eva Škofič Maurer, častna 
pokroviteljica 32. Pikinega festivala) 

• Sončna stena: Herbarij, brezčasni 
zapis narave (razstava zeliščarice 
Kate Laštro)

Odprtje Pikinih razstav

PREDFESTIVALSKI DOGODKI
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Sreda, 8. september 2021
18.00
Muzej Velenje – Atrij Velenjskega gradu
STANE ŠPEGEL: ŠALEŠKA DOLINA - 
DOLINA GRADOV
Odprtje multimedijske razstave

Četrtek, 9. september 2021
17.00
Dom kulture Velenje – avla male dvorane
PIKIN PORTRET
Odprtje razstave zbranih del Pikinega 
natečaja

18.00
Galerija Velenje
ZVONKO ČOH
Odprtje pregledne razstave ilustracij in 
animiranih risanih filmov

23
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FESTIVALSKI DOGODKI

Petek, 10. september 2021
17.00
Titov trg
PRIHOD PIKE, 
SPREJEM VELENJSKIH OLIMPIJCEV 
IN KONCERT SKUPINE ČUKI
Odprtje 32. Pikinega festivala

19.30
Dom kulture Velenje – mala dvorana
VEČER S ČASTNO POKROVITELJICO 
EVO ŠKOFIČ MAURER
Pogovorni večer

Sobota, 11. september 2021
10.00—18.30
Titov trg in Mestno otroško igrišče
PISAN PIKIN SVET
• USTVARJALNE DELAVNICE 
• UMETNIŠKE ČETRTI
• PIKIN IN BOLŠJI SEJEM 
• OGLEDI RAZSTAV
• ULIČNA PRESENEČENJA
• INTERAKTIVNE IGRALNE POSTAJE
• TABORNIKI
• INDIJANCI

9.30
Kino Velenje
MAČEK MURI: 
4 ZGODBE IZ MAČJEGA MESTA 
Animirani film
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10.00
Dom kulture Velenje – velika dvorana
SLG CELJE: TISTA O BOLHAH
Gledališka predstava za otroke
Vstopnina: 3 EUR

10.00
Mestno otroško igrišče
ERIC ADONBILA: LAVORJI
Ulična predstava

10.00
Galerija Velenje
ŽIVALSKA JOGA
Gibalna delavnica

10.00
Pred Gasilskim domom Velenje
TEKMOVANJE ZA ZLATO PIKO
Gasilsko tekmovanje
V sodelovanju s PGD Velenje

10.00
Titov trg
GOBARSKA RAZSTAVA
V sodelovanju z Gobarskim društvom 
Marauh Velenje

10.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture 
Velenje
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
MEDVED IN ZLATOLASKA
Lutkovna predstava za otroke

11.00
Titov trg
KONTRABANT: RADOVEDNA KATRA IN 
NEPRIDIPRAV
Koncert za otroke
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11.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI
Voden odgled razstave Zvonka Čoha

11.30
Mestno otroško igrišče
SAM SEBASTJAN: SUPERTALENTI 
S SAM SEBASTIJANOM
Čarodejska predstava

12.00
Glasbena šola Velenje – Velika dvorana
GLEDALIŠČE KOPER: MEHURČKI
Gledališka predstava za otroke
Vstopnina: 3 EUR

12.00
Titov trg in Mestno otroško igrišče

ARBADAKARBA - ZUM KREATIVA: 
KLOVNOVSKE VRAGOLIJE IN 

DRUGE NORČIJE
Ulični nastop

12.00
Galerija Velenje
KO RISBA OŽIVI
Ustvarjalna delavnica

12.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture 
Velenje
VANJA KRETIČ: PRAVLJIČNI SVET 
KAMIŠIBAJA
Predstava za otroke

13.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI
Voden odgled razstave Zvonka Čoha

14.00
Galerija Velenje
STARO ZA NOVO
Ustvarjalna delavnica

Sobota, 11. september 2021
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14.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture 
Velenje
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
VOLK IN KOZLIČKI
Lutkovna predstava za otroke

15.00
Dom kulture Velenje – velika dvorana
SLG CELJE: TISTA O BOLHAH
Gledališka predstava za otroke
Vstopnina: 3 EUR

15.00
Galerija Velenje
ILUSTRACIJA V STRIPU
Ustvarjalna delavnica

15.30
Mestno otroško igrišče
ERIC ADONBILA: LAVORJI
Ulična predstava

15.30
Kino Velenje
DUŠA
Sinhronizirana animirana družinska 
pustolovščina
Vstopnina: 2 EUR

16.00
Glasbena šola Velenje – Velika dvorana
GLEDALIŠČE KOPER: MEHURČKI
Gledališka predstava za otroke
Vstopnina: 3 EUR

16.00
Mestno otroško igrišče
TROBILNI ANSAMBEL GŠ VELENJE
Mentor: Mitja Škorjanc
Koncert učencev
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16.00
Galerija Velenje
Z ŽIGO ŠPAGETOM 
V SVET ZNAKOVNEGA JEZIKA
Delavnica znakovnega jezika

16.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture 
Velenje
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
PRINCESKA NA ZRNU GRAHA
Lutkovna predstava za otroke

16.30
Titov trg
PIPOCA ACADEMY: CAPOEIRA NA ULICI
Gibalna predstava

17.00
Titov trg

TRKAJ, dr. IGOR SAKSIDA in DJ: REPKI
Koncert za otroke

17.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI
Voden odgled razstave Zvonka Čoha

17.30
Titov trg in Mestno otroško igrišče
ARBADAKARBA - ZUM KREATIVA: 
KLOVNOVSKE VRAGOLIJE IN DRUGE 
NORČIJE
Ulični nastop

17.30
Mestno otroško igrišče
EVA ŠKOFIČ MAURER: PROFESORICA 
SFRČKLJANA
Nastop klovnese

Sobota, 11. september 2021
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Nedelja, 12. september 2021

10.00—18.30
Titov trg in Mestno otroško igrišče
PISAN PIKIN SVET
• USTVARJALNE DELAVNICE 
• UMETNIŠKE ČETRTI
• PIKIN SEJEM IN BAZART
• OGLEDI RAZSTAV
• ULIČNA PRESENEČENJA
• INTERAKTIVNE IGRALNE POSTAJE
• TABORNIKI
• INDIJANCI

9.30
Kino Velenje
ŠKRATKI
Sinhroniziran animirani družinski film

10.00
Dom kulture Velenje – velika dvorana
KATALENA: ENCI BENCI KATALENCI
Koncert za otroke
Vstopnina: 3 EUR

10.00
Mestno otroško igrišče
ERIC ADONBILA: LAVORJI
Ulična predstava

10.00
Galerija Velenje
ŽIVALSKA JOGA
Gibalna delavnica

10.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture 
Velenje
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
BIKEC FERDINAND
Lutkovna predstava za otroke
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11.00
Titov trg
ROMANA KRAJNČAN: 
RAJANJE Z ROMANO
Koncert za otroke

11.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI
Voden odgled razstave Zvonka Čoha

11.30
Mestno otroško igrišče
ENOSTAVNO PRIJATELJI: 
PIKA POTUJE PO SVETU
Predstava za otroke

12.00
Glasbena šola Velenje – Velika dvorana

HIŠA KULTURE CELJE: KURE
Muzikal za otroke

Vstopnina: 3 EUR

12.00
Galerija Velenje
KO RISBA OŽIVI
Ustvarjalna delavnica

12.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture 
Velenje
GLOBUS HYSTERICUS: KROG V 
KVADRATNEM MESTU
Igrana predstava za otroke

13.00
Titov trg
ENOSTAVNO PRIJATELJI: 5-KA: 
GOSPOD IN GOSPA KLOVN
Ulična animacija

13.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI
Voden odgled razstave Zvonka Čoha

Nedelja, 12. september 2021
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14.00
Galerija Velenje
STARO ZA NOVO
Ustvarjalna delavnica

14.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture 
Velenje
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
LISIČKA ZVITOREPKA
Lutkovna predstava za otroke

15.00
Dom kulture Velenje – velika dvorana
KATALENA: ENCI BENCI KATALENCI
Koncert za otroke
Vstopnina: 3 EUR

15.00
Galerija Velenje
ILUSTRACIJA V STRIPU
Ustvarjalna delavnica

15.30
Mestno otroško igrišče
ERIC ADONBILA: LAVORJI
Ulična predstava

15.30
Titov trg
ENOSTAVNO PRIJATELJI: 5-KA: 
GOSPOD IN GOSPA KLOVN
Ulična animacija

15.30
Kino Velenje
KRUDOVI 2: NOVA DOBA
Sinhronizirana animirana pustolovščina
Vstopnina: 2 EUR

16.00
Glasbena šola Velenje – Velika dvorana
HIŠA KULTURE CELJE: KURE
Muzikal za otroke
Vstopnina: 3 EUR



32

16.00
Mestno otroško igrišče
BIG BAND GŠ VELENJE
Dirigent: Jani Šuligoj
Koncert učencev

16.00
Galerija Velenje
Z ŽIGO ŠPAGETOM 
V SVET ZNAKOVNEGA JEZIKA
Delavnica znakovnega jezika

16.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture Velenje
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
TRIJE PRAŠIČKI
Lutkovna predstava za otroke

16.30
Titov trg

PIPOCA ACADEMY: PLES NA DROGU
Gibalna predstava

17.00
Titov trg
PIONIRSKI DOM – CENTER ZA 
KULTURO MLADIH: LENA IN LENART
Koncert za otroke

17.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI
Voden odgled razstave Zvonka Čoha

17.30
Mestno otroško igrišče
SAM SEBASTJAN: HOKUS POKUS 
CIRKUS
Čarodejska predstava

Nedelja, 12. september 2021
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Ponedeljek, 13. september 2021

15.30—18.30
Titov trg in Mestno otroško igrišče
PISAN PIKIN SVET
• USTVARJALNE DELAVNICE 
• UMETNIŠKE ČETRTI 
• OGLEDI RAZSTAV
• ULIČNA PRESENEČENJA
• INTERAKTIVNE IGRALNE POSTAJE
• TABORNIKI
• INDIJANCI

16.00
Titov trg
PIHALNI ORKESTER GŠ VELENJE
Dirigent: Janez Marin
Koncert učencev 

16.00
Galerija Velenje
ŽIVALSKA JOGA
Gibalna delavnica

16.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture 
Velenje
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
REPA VELIKANKA
Lutkovna predstava za otroke

16.30
Mestno otroško igrišče – Knjižna četrt
KNJIŽNICA VELENJE: PODELITEV 
PIKINE BRALNE ZNAČKE S PRIMOŽEM 
SUHODOLČANOM

16.30—18.30
Titov trg in Mestno otroško igrišče
ČUPAKABRA
Ulična predstava
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17.00
Galerija Velenje
ENCI BENCI V NAŠI HIŠI
Ustvarjalna delavnica

17.30
Mestno otroško igrišče 
DAMJANA GOLAVŠEK: RAJANJE Z 
DAMJANO
Koncert za otroke

18.00
Mestno otroško igrišče
MESTNA OBČINA VELENJE: 
ŽUPANOV SPREJEM ZA PRVOŠOLČKE
Mestna občina Velenje

18.00
Titov trg
F&B ACROBATICS: LOCAL HEROES

Akrobatsko-plesna predstava

Torek, 14. september 2021

15.30—18.30
Titov trg in Mestno otroško igrišče
PISAN PIKIN SVET
• USTVARJALNE DELAVNICE 
• UMETNIŠKE ČETRTI
• OGLEDI RAZSTAV
• ULIČNA PRESENEČENJA
• INTERAKTIVNE IGRALNE POSTAJE
• TABORNIKI
• INDIJANCI

16.00
Titov trg
MLADINSKI PIHALNI ORKESTER 
GŠ VELENJE - ODDELEK ŠOŠTANJ 
Dirigent: Miran Šumečnik
Koncert učencev
 

Ponedeljek, 13. september 2021
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16.00
Galerija Velenje
DRUŽINSKO VODENJE PO RAZSTAVI
Voden odgled razstave Zvonka Čoha

16.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture 
Velenje
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE: 
PALČICA
Lutkovna predstava za otroke

16.30—18.30
Titov trg in Mestno otroško igrišče
ČUPAKABRA
Ulična predstava

16.30
Titov trg
PIPOCA ACADEMY: CAPOEIRA
Gibalna delavnica

17.00
Galerija Velenje
KO RISBA OŽIVI
Ustavrjalna delavnica

17.30 
Mestno otroško igrišče
MELITA OSOJNIK: SONCE GRE NA 
POTEP
Glasbeno-lutkovna predstava za otroke

18.00
Titov trg
MLAJŠI PIHALNI ORKESTER 
GŠ VELENJE 
Dirigent: Lovro Vrzelak
Koncert učencev
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Sreda, 15. september 2021

15.30—18.30
Titov trg in Mestno otroško igrišče
PISAN PIKIN SVET
• USTVARJALNE DELAVNICE 
• UMETNIŠKE ČETRTI
• OGLEDI RAZSTAV
• ULIČNA PRESENEČENJA
• INTERAKTIVNE IGRALNE POSTAJE
• TABORNIKI
• INDIJANCI

16.00
Titov trg
TOLKALNA SKUPINA  
RHYTHM FACTORY
Mentor: Gregor Plamberger
Koncert učencev 

16.00
Galerija Velenje
O, TA HUDIČEVA VOLNA
Ustvarjalna delavnica

16.30
Lutkovni oder – pred Domom kulture 
Velenje
ENOSTAVNO PRIJATELJI: 
PIKA NOGAVIČKA IN GUSAR VAL
Igrana predstava za otroke

16.30—18.30
Titov trg in Mestno otroško igrišče
ČUPAKABRA
Ulična predstava

16.30
Titov trg
PIPOCA ACADEMY: POI
Gibalna predstava
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17.00
Galerija Velenje
STARO ZA NOVO
Ustvarjalna delavnica

17.00
Mestno otroško igrišče
MESTNA OBČINA VELENJE: ŽUPANOV 
SPREJEM ZA NOVOROJENČKE

17.15
Mestno otroško igrišče
UROŠ KUZMAN, FESTIVAL VELENJE 
IN KUD DUDOVO DREVO: GREVA POD 
OBJEM GORA
Predstava za otroke

18.00
Titov trg
BEPOP LADIES 
IN ZAKLJUČEK FESTIVALA
Koncert

Nedelja, 19. september 2021

9.00—11.00
Ob Škalskem jezeru
PIKINA PLANINSKA PUSTOLOVŠČINA
Družinski pohod
V sodelovanju s PD Velenje

POFESTIVALSKI 
DOGODKI
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Informacije in vprašanja 
www.pikinfestival.si
Telefon: 03 898 25 90 / 051 607 099
Elektronska pošta: pika@velenje.si

Prizorišče
Pikin festival poteka na več prizoriščih v središ-
ču mesta. Deli prizorišč so povezani s peš pot-
mi, na katere vas usmerjajo festivalski kažipoti. 
Lokacije, kjer potekajo različni programi, so zelo 
blizu, zato tudi najmlajšim obiskovalcem dol-
žina poti ne bo prezahtevna in bodo z lahkoto 
zmogli obiskati vse kotičke. Dostop do vsega 
dogajanja bo omogočen tudi gibalno oviranim 
osebam.

Delovni čas festivala
10. 9.: Odprtje festivala, 17.00
11.—12. 9.: Festivalski vikend, 10.00—18.30

13.—15. 9.: Pikini popoldnevi, 15.30—18.30

INFORMACIJE
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Nakup in cene vstopnic
Obisk festivala je brezplačen.
Vstopnice za odre pod streho lahko kupite preko spletnega portala Mojekarte.si in 
na blagajni Festivala Velenje. V času Pikinega festivala bodo karte na voljo tudi na 
blagajnah dvoran, kjer bodo dogodki.
Dom kulture Velenje: 3 EUR
Glasbena šola Velenje: 3 EUR
Kino Velenje: dopoldan brezplačno, popoldan 2 EUR
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
V primeru slabega vremena spremljajte program na www.pikinfestival.si.

PCT POGOJ (prebolel, cepljen, testiran)
Za obisk javnih kulturnih prireditev je obvezno upoštevati PCT pogoj, ki ga morajo iz-
polnjevati osebe, starejše od 15 let. Po preverjanju pogoja na enem od vhodov boste 
kot obiskovalec prejeli DNEVNO FESTIVALSKO ZAPESTNICO, ki vam bo na dan obiska 
omogočala dostop na vsa preostala prizorišča brez ponovnega preverjanja.

Parkirišče
Za parkiranje so v središču mesta na voljo označena parkirišča na ulicah  
in v garažnih hišah. 



Zavod za turizem Šaleške doline
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42 ... in številne druge organizacije, društva in podjetja Šaleške doline.

Organizator 32. Pikinega festivala:

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

Soorganizatorji in partnerji:

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:

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, 
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Pokroviteljica festivala: Zlati pokrovitelj:

Pokrovitelji:

Medijski pokrovitelji:
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:

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