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Spoštovani občanke in občani.
Pred nami je september, mesec, ko v Velenju praznujemo občinski
praznik. Kot vsako leto smo tudi letos skupaj z društvi, javnimi zavodi
in drugimi organizatorji pripravili pester program prireditev in dogajanj.
Upam, da nam bodo epidemiološke razmere dopuščale izvedbo vsega
zastavljenega in da se srečamo na kakšnem dogodku.

Želim si, da z vami spregovorim o aktualnih temah, da si izmenjamo kakšno stališče, mnenje ter
si prijateljsko sežemo v roke. Na sprehodu v mestu, na prireditvah ali prek družbenih omrežij.
Slednja so v zadnjem obdobju še toliko bolj aktualna, čeprav vsi pogrešamo osebni stik. Zato
se še posebej veselim vaše udeležbe na naših dogodkih. Nenazadnje tudi na osrednji občinski
slovesnosti ob prazniku Mestne občine Velenje, na kateri bomo podelili tudi najvišja občinska
priznanja. Pripravljamo jo na dan praznika, 20. septembra, natanko 62 let od slavnostnega
odprtja novozgrajenega mestnega središča. Prijazno vabljeni in praznujte z Velenjem!
Ostanite zdravi in srečno!
Peter Dermol,
župan

Foto: arhiv MOV

Hkrati pa bo september namenjen tudi številnim drugim aktivnostim – zaključevanju investicij
in predvsem projektom, ki jih pripravljamo v sklopu prestrukturiranja premogovne regije SAŠA. Ti
bodo podlaga za uspešno črpanje sredstev iz Sklada za pravičen prehod. Proces prestrukturiranja
predstavlja precejšen izziv za celotno regijo na številnih področjih. Tudi zato bomo v sodelovanju
z nemškim veleposlaništvom pripravili dvodnevno mednarodno konferenco, na kateri bomo
prisluhnili različnim pogledom na proces prestrukturiranja, izpostavili primere dobrih praks iz
tujine in predvsem natančno oblikovali, kaj Velenje potrebuje, da bo prehod uspešen oz. da bo
zasledoval načelo pravičnega prehoda.

Sreda, 1. 9. 2021
13.00

SREDIŠČE MLADIH IN OTROK
VELENJE: DELAVNICE, IGRE,
POMOČ PRI UČENJU
Mladinski center Velenje
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22
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Mladinski center Velenje

Vsak teden od ponedeljka do četrtka: učna pomoč,
interaktivne, kuharske, ustvarjalne, glasbene delavnice,
družabne in športne igre, zaposlitveni kotiček …
Podrobnejši program si lahko ogledate na spletni strani
MC Velenje.

Četrtek, 2. 9. 2021
18.00

20.00

KAPUČINO BAND
Večeri v amfiteatru

Velenjska promenada

Zavod za turizem Šaleške doline
www.velenje-tourism.si, 03 896 17 15

Zasedbo sestavljajo Ciril Zdovc na harmoniki, Lado Planko
na kitari, Milan Šteharnik na kitari in Marjan Rabič na
bobnih. Druži jih interes za zimzelene melodije, stare
popevke in evergreene.

VRATOLOM

Letni kino

Koncert

Železni Aktivizem, Mladinski center Velenje,
eMCe plac, Šaleški študentski klub
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

Vabljeni na razmigovanje vratnih mišic, na primerni
razdalji, seveda. Nastopili bodo: Moshead, Extreme Smoke
57, Opran Možgan, Britof, Lintver, Razvalina, Sakrabolt,
Toxic Rats. Dogodek bo tudi 3. in 4. septembra.

Petek, 3. 9. 2021
18.00

20.00

9. SLOVENSKI FESTIVAL
KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

Atrij Velenjskega gradu

Društvo Kamišibaj Slovenije,
KUD Dudovo drevo, Muzej Velenje

Prvi dan Festivala kamišibaj gledališča je namenjen
najmlajšim, saj bodo zanje pripravili delavnico izdelave
kamišibaja. V primeru slabega vremena bo program
potekal v Vili Bianci.

REDNA FILMSKA PREDSTAVA

Kino Velenje

Festival Velenje - Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Sobota, 4. 9. 2021
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7.00

MESTNA TRŽNICA VELENJE

Ploščad Centra Nova in Cankarjeva ulica

9.00

NAJDI BISERE ŠKRATA BISERA
V VINSKI GORI

Domačija Lamperček

Presta Prestiž Velenje
in Mestna občina Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

Degustacija lokalnih zgodb

Turistična zveza Velenje,
Turistično društvo Vinska Gora
ana.zerdoner@gmail.com, FB Škrat Biser

Kako se že pride do Kačjega gradu ali Vovkovega mlina?
Te in še mnogo drugih namigov za prijeten potep po poteh
Vinske Gore dobite na domačiji Lamperček, izhodišču za
sproščujoč mini sobotni izlet.
Dogodek bo tudi 11., 18. in 25. septembra.

11.00,
18.00
in
21.00

9. SLOVENSKI FESTIVAL
KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

Atrij Velenjskega gradu

12.00

PIKINA JADRALNA REGATA

Zbirno mesto: čolnarna pri Velenjskem jezeru,
Društvo vodnih športov

20.00

Društvo Kamišibaj Slovenije,
KUD Dudovo drevo, Muzej Velenje

Klub vodnih športov in Pikin festival
info@kvs-velenje.si, 031 887 751

REDNA FILMSKA PREDSTAVA
Festival Velenje - Kino Velenje

Program Festivala kamišibaj gledališča bo ponudil letno
produkcijo slovenskih kamišibaj ustvarjalcev.
V primeru slabega vremena bo festival potekal v Vili
Bianca.

Pika Nogavička skupaj s člani Kluba vodnih športov že
vrsto let prireja Pikine jadralne regate v razredu Optimist.
Obvezne prijave: info@kvs-velenje.si

Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Ob vstopu na prireditveni prostor v času javnih kulturnih prireditev je
potrebno upoštevati veljavne javnozdravstvene ukrepe. Brez QR-dokazila
(digitalno ali natisnjenega) o izpolnjenem pogoju PCT obisk javnega
kulturnega dogodka ni mogoč. Hvala za razumevanje. 
Festival Velenje

Nedelja, 5. 9. 2021
9.00

DAN ODPRTIH VRAT
GRADU ŠALEK

Degustacija lokalnih zgodb
Turistična zveza Velenje,
Turistično društvo Šalek
info@tz-velenje.si, 051 365 119

10.00

V GRAJSKEM VRTU
Z GRAJSKO GOSPODO
Degustacija lokalnih zgodb

Turistična zveza Velenje,
Turistično društvo Velenje, Muzej Velenje
info@tz-velenje.si, 051 365 119

11.00

(NE)ZNANI ŠENTILJ PRI
VELENJU
Degustacija lokalnih zgodb
Turistična zveza Velenje,
Turistično društvo Šentilj
info@tz-velenje.si, 051 365 119

11.00

16.00
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Šaleški grad

Oglejte si Šaleški grad z lokalnim turističnim vodnikom,
spoznajte mitološko izročilo z Vilenjakom Šalčkom,
odkrijte, kako grad vidijo mladi vodniki Šaleka, pridružite
se članom plesne skupina Šaleška gospoda na njihovi
grajski plesni vaji. Z vsakim obiskom vas čaka nova
dogodivščina.
Dogodek bo tudi 12., 19. in 26. septembra.

Grajski park Velenjskega gradu

Posedite na klopci v grajskem parku v imenitni družbi, s
katero boste potovali nekaj stoletji nazaj v preteklost.
Dogodek bo potekal tudi 12., 19. in 26. septembra.

Središče Šentilja

Na vodenem ogledu boste spoznali zgodbe iz preteklosti
kraja, skrivnosti glavnih lokalnih znamenitosti ter se po
vodenju eno uro brezplačno (raz)igrali v Športnem parku
Šentilj. Za vse gurmane lokalnih dobrot bodo po predhodni
prijavi in plačilu pripravili degustacijsko košarico z izdelki
domačih ponudnikov (prijava do petka pred vodenjem,
plačilo 8 EUR/osebo).

9. SLOVENSKI FESTIVAL
KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

Atrij Velenjskega gradu

Društvo Kamišibaj Slovenije,
KUD Dudovo drevo, Muzej Velenje

Zadnji dan festivala bo namenjen predstavitvi knjige in
podelitvi priznanj.
V primeru slabega vremena bo festival v Vili Bianci.

PIKIN KINO

Kino Velenje

Festival Velenje - Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.
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20.00

REDNA FILMSKA PREDSTAVA
Festival Velenje - Kino Velenje

Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Ponedeljek, 6. 9. 2021
13.00

SREDIŠČE MLADIH IN OTROK
VELENJE: DELAVNICE, IGRE,
POMOČ PRI UČENJU

Mladinski center Velenje

KAKO Z IGRO SPODBUDITI
MISELNI RAZVOJ OTROKA OZ.
ZAKAJ JE SKAKANJE OTROKA
PO BLATU ŽIVLJENJSKEGA
POMENA?

Dom kulture Velenje, velika dvorana

Mladinski center Velenje
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

18.00

Predavanje

AZ Ljudska univerza Velenje
www.lu-velenje.si, 03 898 54 50

19.00

DONA PRATNEKAR:
SPOMINI NEKE REKE
Odprtje razstave ilustracij

Mladinski center Velenje in Pikin festival
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

20.00

FILMSKO GLEDALIŠČE
Festival Velenje - Kino Velenje

Vsak teden od ponedeljka do četrtka: učna pomoč,
interaktivne, kuharske, ustvarjalne, glasbene delavnice,
družabne in športne igre, zaposlitveni kotiček …
Podrobnejši program si lahko ogledate na spletni strani
MC Velenje.

Predavanje dr. Ranka Rajovića, specialista interne
medicine, smeri nevroendokrinologija, strokovnega
sodelavca pedagoške fakultete v Kopru, avtorja NTC
sistema učenja, ki se izvaja ob pričetku novega šolskega
leta za starše vrtčevskih in šoloobvezne otrok.
Dvig brezplačnih vstopnic na blagajni Festivala Velenje.

eMCe plac

Dona Pratnekar pod naslovom Spomini neke reke
predstavlja posamezne serije ilustracij in drugih del, ki so se
oblikovali v zadnjih letih njenega ustvarjanja. Te v eni ali drugi
obliki odslikavajo naravo in razpoloženj,a v katerih se nam
kaže, ter sposobnost pomnjenja, ki jo ohranjajo določeni
naravni prostori - kraji in časi moči. Sanje neke reke so tok
spomina, osebnega in kolektivnega, ki teče in ponikne, izvira
iz mraka pod skalo in se vedno vrne pod oprto nebo.

Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Torek, 7. 9. 2021
9.00

POSTANI ZELIŠČAR

Degustacija lokalnih zgodb
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Grilova domačija

Turistična zveza Velenje,
Društvo zeliščarjev Velenje, Muzej Velenje
03 896 15 47

Za vsako bolezen rožca raste … In številne zdravilne zeli
lahko najdemo prav na zeliščnem vrtu Grilove domačije.
Pridružite se zeliščarjem in prisluhnite bogatemu znanju o
vzgoji in pripravi zelišč.

9.30

ZELIŠČNA ABECEDA

Knjižnica Velenje, študijska čitalnica

17.30

ODPRTJE PIKINIH RAZSTAV

Knjižnica Velenje, preddverje

Knjižnica Velenje
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Knjižnica Velenje in Pikin festival
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

V okviru projekta Zelena knjižnica za zeleno pismenost
pod mentorstvom Kate Laštro bo vsak torek potekal
študijski krožek Zeliščna abeceda. Posvečen bo življenju
in delovanju zeliščarice Kunigunde, srednjeveške grajske
mladenke. V sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko
obdobje Velenje in DPM Levi breg Velenje. Krožek bo tudi
14., 21. in 28. septembra.

Pika Nogavička vabi na odprtje pikasto obarvanih razstav:
razstave Otroška razIGRAnost, razstave umetniškega
ustvarjanja otrok Vrtca Velenje Pika Nogavička ima rdeča
lička, razstave 31. Pikin festival, razstave najljubšega
gradiva častne pokroviteljice Pikinega festivala Eve Škofič
Maurer ter razstave Herbarij, brezčasni zapisi narave.
Odprtje bo obogatilo petje otrok Vrtca Velenje in Urška
Rihtar s kamišibajem.

Sreda, 8. 9. 2021
17.00

ULIČNI ŠAH
IN RUSKO KEGLANJE

Svet Mestne četrti Velenje Levi breg - vzhod
levibregv@ks-velenje.si, 03 586 89 99

Kardeljeva ploščad

Na spletni strani MČ Levi breg - vzhod in na socialnih
omrežjih bo objavljen razpis za tekmovanje v uličnem
šahu in ruskem kegljanju (posamezno in ekipno).
Organizator si pridružuje pravico, da lahko glede na
okoliščine spremeni datum oziroma prilagodi vsebino
dogodka ali ga celo odpove.
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18.00

STANE ŠPEGEL: ŠALEŠKA
DOLINA - DOLINA GRADOV
Odprtje multimedijske razstave
Muzej Velenje in Pikin festival
www.muzej-velenje.si, 03 898 26 30

19.19

ODPRIMO KNJIGE: SREČANJE
Z JAKOBOM J. KENDO
Pogovor

Knjižnica Velenje
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

SVETOVNO VETERANSKO
PRVENSTVO V SMUČARSKIH
SKOKIH
Smučarsko skakalni klub Velenje
in Mestna občina Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

Velenjski grad

Čeprav je bila Šaleška dolina dolga stoletja odmaknjena
od pomembnejših trgovskih poti, je bila v poljudni kot tudi
v strokovni literaturi večkrat označena kot Dolina gradov.
Dolina se je iz pretežno agrarne pokrajine preoblikovala
v izrazito industrijsko pokrajino, gradovi pa še danes
pripovedujejo svoje zgodbe. Pod eno izmed novih se
podpisuje skladatelj in avtor multimedijskih vsebin Stane
Špegel. Za vsakega izmed osmih šaleških gradov je
komponiral po eno skladbo, ki poleg starih grajskih zgodb
in mitov prinaša tudi avtorjev osebni, domišljijski pogled
v preteklost, sedanjost in prihodnost gradov. Glasbena
dela so nadgrajena še z osmimi likovnimi variacijami
upodobitev osmih šaleških gradov, ki jih je leta 1681 v
delu “Topografia Ducatus Stirie” v Grazu objavil avstrijski
duhovnik, topograf in kartograf Georg Matthäus Vischer.

Knjižnica Velenje, preddverje

Ob začetku trinajste bralne sezone Bralne značke za
odrasle nas bo obiskal slovenski prevajalec, literarni
zgodovinar in pisatelj Jakob J. Kenda, s katerim se bo,
predvsem o njegovem zadnjem potopisnem romanu
Transverzala, pogovarjala Brina Zabukovnik Jerič.

Smučarsko-skakalni center Velenje

Od 8. do 11. septembra bo Velenje gostilo Svetovno
veteransko prvenstvo v smučarskih skokih 2021. Seznam
trenutno prijavljenih držav: Norveška, Madžarska, Nemčija,
Slovaška, Češka, Poljska, Anglija, ZDA, Rusija in seveda
Slovenija. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je
častni pokrovitelj dogodka.

Četrtek, 9. 9. 2021
10.00

MALI NOGOMET - CICIBANI
Športno tekmovanje

Svet Mestne četrti Velenje Levi breg - vzhod
levibregv@ks-velenje.si, 03 586 89 99

17.00

PIKIN PORTRET

Odprtje razstave zbranih del natečaja
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71
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Travnik ob otroškem igrišču

V sodelovanju z Nogometnim klubom Rudar bo na
zelenici ob otroškem igrišču organiziran turnir v malem
nogometu v kategoriji cicibani. Na spletni strani MČ Levi
breg - vzhod in na socialnih omrežjih bo objavljen razpis
za tekmovanje. Organizator si pridružuje pravico, da lahko
glede na okoliščine spremeni datum oziroma prilagodi
vsebino dogodka ali ga celo odpove.

Dom kulture Velenje, avla male dvorane

V poljubno izbrani ali kreativno (z)mešani tehniki
bodo razstavljeni Pikini portreti, ki so jih ustvarili mali
ustvarjalci.
Dela lahko pošljete do 3. septembra na naslov: Festival
Velenje, Titov trg 4, Velenje ali jih oddate na blagajno
Festivala Velenje.

ODKRITJE KIPA DR. JOŽEFA
KRAJNCA OB 200-LETNICI
ROJSTVA

Škale

17.00

KOŠARKA 3 X 3

Košarkaško igrišče ob otroškem igrišču

18.00

ŠKALSKO JEZERO
IN ZGODBE POTOPLJENE VASI

Škalsko jezero, nasproti golf igrišča

17.00

Muzej Velenje, Društvo Revivas,
Mestna občina Velenje
www.muzej-velenje.si, 03 898 26 30

Svet Mestne četrti Velenje Levi breg - vzhod
levibregv@ks-velenje.si, 03 586 89 99

V sodelovanju s Košarkarskem klubom Elektra bo
na košarkarskem igrišču v MČ Levi breg - vzhod (ob
otroškem igrišču) organiziran turnir v košarki trojk. Na
spletni strani MČ Velenje Levi breg - Vzhod in na socialnih
omrežjih bo objavljen razpis za tekmovanje.

Voden sprehod okoli Škalskega jezera s postanki na
zanimivih točkah, spoznavanje zgodovine in zanimivosti
Turistična zveza Velenje, Društvo Revivas Škale kraja skozi zgodbe domačinov. Primerno za odrasle in
otroke.
041 394 660, www.revivas-skale.si

Degustacija lokalnih zgodb
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18.00

ZVONKO ČOH

Odprtje pregledne razstave ilustracij
in animiranih risanih filmov
Festival Velenje - Galerija Velenje
in Pikin festival
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

18.00

Galerija Velenje

Zvonko Čoh, akademski slikar, deluje na področju ilustracij,
slikarstva in animiranega filma. Po končanem študiju na ALUO
v Ljubljani se je prva leta posvečal le animiranemu filmu. Je
prejemnik številnih slovenskih in mednarodnih nagrad. V njegovem
opusu je že preko 100 ilustriranih otroških knjig, deluje pa na
področju ilustracije, stripa, vizualnih komunikacij, umetniškega
animiranega filma in oglaševalskih TV spotov. Zadnja leta se vse
bolj posveča slikarskemu delu in instalacijam.

TOMAŽ DORNIK IN MIHA DOBNIK Velenjska promenada
Večeri v amfiteatru

Zavod za turizem Šaleške doline
www.velenje-tourism.si, 03 896 17 15

Tomaž Dornik - Slick je mlad velenjski raper, ki je svojo
umetniško pot začel v srednji šoli. V njegovih pesmih se
čuti globoko osebno in iskreno noto, rime pa so napisane
tehnično in premišljeno. Miha Dobnik - Emdi je lokalni artist
iz Velenja, ki je sicer za nekaj časa prekinil z delovanjem v hip
hopu in glasbi, a se rad vrača na dogodek, kjer pokaže svoje
sposobnost liricizma, flowa in poskrbi za dobro vzdušje.

Petek, 10. 9. 2021
17.00

ODPRTJE
32. PIKINEGA FESTIVALA

Prihod Pike, koncert skupine Čuki
in sprejem velenjskih olimpijcev

Pikin festival - Festival Velenje s soorganizatorji in
partnerji: Mladinski center Velenje, MZPM Velenje,
Muzej Velenje, Knjižnica Velenje, JSKD Velenje,
Glasbena šola FKK Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana
Veleje, Vrtec Velenje, Galerija Velenje, ZKD Šaleške
doline, Gasilska zveza Šaleške doline, Klub vodnih
športov Velenje, osnovne šole in številni ustvarjalni
posamezniki, društva in organizacije iz Šaleške doline.
Pokroviteljica festivala: Mestna občina Velenje.
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Titov trg

Vabljeni na odprtje 32. Pikinega festivala, ki bo tokrat
potekal med 10. in 15. septembrom. Zaradi covida-19 bo
tudi letošnji festival manjši, kot pretekla leta, a vsebinsko
bogat in zabaven. Gostje otvoritvenega dogodka, na
katerem bo Pika iz rok župana Petra Dermola prejela
župansko lento, bodo velenjski olimpijci. Za veselo
popoldne bo poskrbela tudi priljubljena skupina Čuki.
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19.30

VEČER S ČASTNO
POKROVITELJICO PIKINEGA
FESTIVALA EVO ŠKOFIČ
MAURER

Dom kulture Velenje, mala dvorana

REDNA FILMSKA PREDSTAVA

Kino Velenje

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

20.00

Festival Velenje - Kino Velenje

Letos bomo gostili Evo Škofič Maurer, klovneso in
ustanoviteljico dobrodelnega projekta Rdeči noski.
Zanimiva in navdihujoča gospa velikega srca je opravila
študij za klovneso na Državni akademiji za cirkuško
in estradno umetnost v Moskvi ter študij gledališke in
radijske režije v Sankt Peterburgu. Od leta 1992 je imela
številne samostojne gledališko-klovnske in literarne
nastope po Sloveniji, povezane tudi s promocijo branja
pri najmlajših. Izdala je tudi tri knjige pravljic in tri
slikanice ter zgoščenko z otroškimi pesmimi. Pika jo bo
na večernem klepetu iz častne pokroviteljice spremenila v
novo Pikino ambasadorko, ki bo dober glas širila v deveto
in deseto vas.

Program na www.kino-velenje.si.

Sobota, 11. 9. 2021
7.00

MESTNA TRŽNICA VELENJE

Ploščad Centra Nova in Cankarjeva ulica

8.00

PIKIN BOLŠJI SEJEM

Cankarjeva ulica

Presta Prestiž Velenje
in Mestna občina Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

Pikin festival - Festival Velenje
www.festival-velenje.si, 03 898 25 90,
051 607 099

Pikin bolšji sejem bo s svojim naborom vabil k
raziskovanju predmetov iz preteklosti in rabljenih stvari, ki
so lahko zanimivi za zbiratelje in naključne radovedneže.
Za sodelovanje se je potrebno prijaviti do srede, 8.
septembra.
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9.30

MAČEK MURI:
4 ZGODBE IZ MAČJEGA MESTA

Kino Velenje, velika dvorana

Festival Velenje – Kino Velenje
www.kino-velenje.si, 03 898 07 25

4 epizode miniserije Muri, 4+, animirani filmi, 44 min
Režija: Boris Dolenc, Jernej Žmitek
Glasovi: Marko Mandić, Polona Juh, Jernej Šugman
in Primož Pirnat, Alojz Svete, Janez Hočevar, Bojan
Emeršič, Jurij Zrnec, Violeta Tomič, Nina Valič, Ivo Godnič,
Sebastian Cavazza.

10.00
–
18.30

32. PIKIN FESTIVAL

Središče mesta

10.00
in
15.00

TISTA O BOLHAH

Dom kulture Velenje, velika dvorana

10.00

PIKINO GASILSKO TEKMOVANJE Pred Gasilskim domom Velenje

Pikin kino

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

SNG CELJE
Predstava za otroke

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

PGD Velenje in Pikin festival
www.gz-sd.si, 031 382 513

Pika bo že dopoldan na široko odprla vsa prizorišča 32.
Pikinega festivala. Zaživele bodo ustvarjalne delavnice na
Mestnem otroškem igrišču, odprli bomo vrata umetniških
četrti, dimne signale bodo spuščali Indijanci, razmigali
se bomo na interaktivnih postajališčih ter iskali ulična
presenečenja pisanega Pikinega sveta. Morda vas zanima
katera od predstav, ki jih Pika pripravlja v Domu kulture
Velenje in glasbeni šoli? Ali pa koncert na odru na Titovem
trgu in Mestnem otroškem igrišču? Morda vas zamika
obisk filmske ali lutkovne predstave? Pokukajte na
spletno stran www.pikinfestival.si in poglejte, kaj vse vam
pripravlja Pika.

Tista o bolhah je nagajiva, iskriva in zabavna pripoved o
mačji kraljici, ki si noče priznati, da ima težave in se jih
zato loteva na popolnoma neuspešen način, zgodba o
prijateljstvu in spoštovanju.
Režiserka: Ivana Djilas
Predstava traja 45 minut in nima odmora.
Vstopnice (3 EUR) lahko kupite na blagajni Festivala
Velenje ali preko spletnega portala Moje karte.si.

Pikino gasilsko tekmovanje za pionirje in pionirke
pripravljajo v sodelovanju z Gasilsko zvezo Šaleške doline.
Število udeležencev je omejeno.
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10.00
in
15.30

LAVORJI

10.00

ŠESTA KULINARIKA ETNIČNIH
SKUPIN ŠALEŠKE DOLINE

Nastop akrobata Erica Adonbile
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Medkulturni dialog

Svet Mestne četrti Velenje Levi breg - vzhod
levibregv@ks-velenje.si, 03 586 89 99

10.00
–
18.30

MINI PIKIN FESTIVAL
V GALERIJI VELENJE

Festival Velenje - Galerija Velenje
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

Mestno otroško igrišče

Eric Adonbila je akrobat iz Gane z veliko izkušnjami z
nastopanjem doma in v tujini, zadnje leto ga pogosto
videvamo tudi v Sloveniji. Njegovi žonglersko-akrobatski
nastopi (z žogami, klobuki in posebnimi posodami ter
dežnikom) so atraktivni, pisani, interaktivni in kot taki
zelo zanimivi za otroke in odrasle. Posebnost ganske
akrobatske šole je virtuozno vrtenje pisanih aluminijastih
»lavorjev«, ki so v Gani sicer v vsakdanji rabi.

Kardeljeva ploščad

V letošnjem letu MČ Levi breg - vzhod praznuje 40-letnico.
Ker v soseski živijo v sožitju predstavniki različnih narodov
in kultur, želijo to enkratnost predstaviti tudi širše. Člani
Kulturnega društva Međimurje Velenje že tradicionalno
vsako leto organizirajo tovrstna srečanja, zdaj pa so se
dogovorili, da skupaj pripravijo dogodek, na katerem bodo
svoje tipične kulinarične dobrote predstavljala društva na
Kardeljevi ploščadi, in sicer v tednu praznovanja njihove
mestne četrti.

Galerija Velenje

V času Mini Pikinega festivala bodo v galeriji potekale
različne dejavnosti za otroke, kot so družinska vodenja,
pravljične ure in delavnice. Ob razstavi so pripravili
tudi interaktivne postaje za otroke, ki so na voljo ob
individualnem ogledu razstave: dopolnitev neskončne
zgodbe (v Ku-Ku galeriji), reševanje ugank v atriju
galerije si boste lahko ogledali Veselo kmetijo, ki jo je po
ilustracijah Zvonka Čoha ustvarila Uršula Skornšek.
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10.30

MEDVEDEK IN ZLATOLASKA
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE

Lutkovna predstava

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

11.00

KONTRABANT: RADOVEDNA
KATRA IN NEPRIDIPRAV
Koncert za otroke

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

11.30

SUPERTALENTI
S SAM SEBASTJANOM
Čarodejska predstava

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Pred Domom kulture Velenje, Lutkovni oder

Mali medvedek je zelo žalosten, ker se ga vse živali bojijo
in se v celem gozdu nihče noče družiti z njim. Pa še rojstni
dan ima in spet bo sam! Zlatolaska je na drugi strani
radovedna deklica, ki preživlja veliko časa čisto sama, saj
sta njena starša prezaposlena. Ima veliko igračk, a s kom
naj jih deli? Tudi ona je zelo žalostna. Pravljica pripoveduje
o tem, da je prav, da smo si različni, a eno nam je vsem
skupno: vsi potrebujemo prijatelje.
Režija: Alice Čop in Kajetan Čop
Predstava traja 25 minut in je primerna za otroke,
starejše od treh let.

Titov trg

Kadar Kontrabant (pet fantov) nastopa z dvema dekletoma,
11- letno Kiko in njeno odraslo sestro Lanno, si nadene
ime Nepridiprav. Prepevajo večinoma avtorske pesmi z dveh
CD-jev za otroke, ki jih mnogi ob Mačku Muriju priznavajo
za najboljše skladbe za družine in otroke. Nepridiprav je ena
najlepših zasedb v Sloveniji, ki neguje družinske vrednote in
je tudi po sestavi ena velika družina, ki igra vrhunsko glasbo
na številnih akustičnih instrumentih.

Mestno otroško igrišče

Mednarodno priznani slovenski čarodej in ventrilokvist
Sam Sebastian je na odrskih deskah že od leta 1990. Ob
svojem 30. jubileju je ustvaril čisto novo in zelo posebno
ventrilokvistično-čarodejsko predstavo, ki je v slovenskem
prostoru unikatna. V njej bodo nastopili Sam Sebastianovi
številni kosmati, puhasti in pernati prijatelji, ki bodo
z njegovo pomočjo oživeli in vas navdušili s stand-up
humorjem, glasbenimi točkami in seveda nepogrešljivimi
čarovnijami.
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12.00
in
16.00

MEHURČKI

12.00

KLOVNOVSKE VRAGOLIJE
IN DRUGE NORČIJE

GLEDALIŠČE KOPER

Otroška predstava

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

ZUM KREATIVA

Glasbena šola Velenje, Velika dvorana

Mehurčki so zagotovo najbolj znana in ena najbolj
priljubljenih pesniških zbirk za otroke pri nas. Pesmi v njej
so vedre, svetle, tople, očarljive in duhovite. V Gledališču
Koper so posamezne pesmice umestili v privlačno,
duhovito in otrokom všečno zgodbo o Cicibanu, ki zvečer
ne more (in noče) zaspati, zato z Možičkom Kopitljačkom,
ki oživi le takrat, ko sta s Cicibanom sama, uganjata
norčije, a kaj ko njuno zabavo vsakič prekine mama, ki
vstopi v otroško sobo, da bi preverila, ali Ciciban že spi …
Režija: Jaka Ivanc
Predstava traja 35 minut in nima odmora.
Vstopnice (3 EUR) lahko kupite na blagajni Festivala
Velenje ali preko spletnega portala Moje karte.si.

Titov trg

Atraktivna in čarobna ulična animacija na hoduljah za
velike in male po srcu.

Ulična animacija

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

12.30

PRAVLJIČNI SVET KAMIŠIBAJA Pred Domom kulture Velenje, lutkovni oder
Predstava za otroke

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Vanja Kretič nas bo popeljala v Pravljični svet kamišibaja,
edinstvene oblike pripovedovanja zgodb ob slikah.
Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan
butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju
menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Kamišibaj
uvrščamo med predstave manjšega tipa oz. komornega
gledališča, slike pa vabijo k bližini in vključenosti gledalcev
v vzdušje zgodbe.

17

14.30

VOLK IN KOZLIČKI

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE

Lutkovna predstava za otroke
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

15.00

SVETOVNO VETERANSKO
PRVENSTVO V SMUČARSKIH
SKOKIH

Pred Domom kulture Velenje, Lutkovni oder

Le kdo ne pozna priljubljene ljudske pravljice o razposajenih
kozličkih, ki nikoli ne ubogajo svoje mamice? Niti takrat,
ko jim prepove skakati po strehi ali odpirati vrata tujcem
– še posebej hudobnemu volku! Razigrani otroci so včasih
neposlušni in takrat se zgodi tisto, kar se ne bi smelo zgoditi.
Režija in scenarij: Alice Čop
Predstava traja 30 minut in je primerna za otroke,
starejše od treh let.

Smučarsko-skakalni center Velenje

Smučarsko skakalni klub
in Mestna občina Velenje
www.skijump-velenje.si, 070 724 908

15.30

Domačija Lamperček
ZAKLJUČEK BISEROVEGA
Sprehod po Učni poti škrata Bisera in na cilju piknik
VIKENDA KULTURNE DEDIŠČINE pri Habetovi z zanimivim gosti. Oglasila se bo tudi Pika
Turistično društvo Vinska Gora
skrat.biser@gmail.com, 070 695 604

15.30

DUŠA (SOUL)
Pikin festival

Festival Velenje - Kino Velenje
www.kino.velenje.si, 03 898 07 25

16.00

Nogavička, ki bo ravno takrat v Velenju.

Kino Velenje, velika dvorana

Sinhronizirana animirana družinska pustolovščina, 96
minut
Režija: Pete Docter, Kemp Powers
Igrajo: Jamie Foxx, Tina Fey, Quest Love
Vstopnice: 2 EUR

PIKIN ČAROBNI MEDALJONČEK Mestno otroško igrišče, Knjižna četrt
Knjižnica Velenje in Pikin festival
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Pika pozna številna čarobna zelišča, ki rastejo okoli njene
vile Čira čara. Spoznajte jih tudi vi in si z zeliščarico Kato
Laštro iz slanega testa izdelajte čarobni medaljonček z
vtisnjenimi zelišči.
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16.00

GLASBENA ŠOLA VELENJE
Koncert učencev

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

16.00

Titov trg

Glasbeno šolo Velenje obiskuje veliko Pik in gusarjev, ki
igrajo mnogo različnih inštrumentov in v zelo zanimivih
zasedbah. S Pikinim festivalom odlično sodelujejo že vrsto
let – otroci podarjajo koncerte otrokom, jim predstavljajo
svoje delo in znanja ter jih navdušujejo za glasbeno
umetnost. S svojimi mentorji jih bo Pika vesela tudi letos!

PREDAJA VEČNAMENSKE
PLOŠČADI V UPORABO
GASILCEM PGD VELENJE

Pred PGD Velenje

16.30

PRAVLJIČNA JOGA Z NINO

Mestno otroško igrišče, Knjižna četrt

16.30

PRINCESKA NA ZRNU GRAHA

Pred Domom kulture Velenje, lutkovni oder

Mestna občina Velenje, PGD Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

Knjižnica Velenje in Pikin festival
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE
Lutkovna predstava za otroke
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Nina Časl bo otroke popeljala v svet, kjer je vse mogoče, v
pravljični svet asan, jogijskih položajev. Na krilih domišljije
bodo mimogrede postali mogočne živali, drevesa, veter,
strela, grom, morje, vitezi, princeske, gusarji in še kaj.

Esmeralda, lastnica potujoče komedijantske skupine, ima
polne roke dela s šolanjem novih pomočnikov – Antonija in
Serafine. Hoja po vrvi in žongliranje je v njuni izvedbi popolna
polomija ... Kaj naj z njima?! Po njunem mnenju bi rešitev
bila lahko bila to, da znata igrati lutke. Menda sta naštudirala
„Princeso na zrnu praha“. Pardon – graha! Pa poglejmo
pravljico o princu, ki mora poiskati ta pravo nevesto …
Režija: Alice Čop
Predstava traja 40 minut in je primerna za otroke,
starejše od treh let.
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16.30

CAPOEIRA NA ULICI
Gibalna predstava

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

17.00

TRKAJ IN DR. IGOR SAKSIDA:
REPKI
Koncert za otroke

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

17.30

PROFESORICA SFRČKLJANA
Nastop klovnese Eve Škofič Mauer
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

17.30

KLOVNOVSKE VRAGOLIJE
IN DRUGE NORČIJE
ZUM KREATIVA

Ulična animacija

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Titov trg

Capoeira je brazilska plesno borilna veščina, primerna za
otroke in odrasle. Vsebuje ples, igro, glasbo, akrobatske
elemente in še kaj.

Titov trg

Trkaj in Igor Saksida sta po uspešni knjigi in albumu Kla
kla klasika ponovno združila moči za Repke, s katerim
tokrat nagovarjata najmlajše bralce in poslušalce, ki šele
spoznavajo lepoto slovenskega jezika. Repki so prvi rap
album/knjiga na svetu za otroke. V nastopu boste npr.
spoznali, kako huda mravljica postane Super Mravlja in
premikasti vse akcijske superjunake, potopili se boste v
strašno-grozni svet Ustrahavnk, ki so namenjene otrokom,
ki kar nočejo zaspati, ter končno lahko pokazali, kako radi
imate svoje prijatelje, starše in domače ljubljenčke.
Koncert je dolg 45 minut in primeren za otroke, starejše
od treh let.

Mestno otroško igrišče

Klovnesa Sfrčkljana bo gledalce naučila osnov lepega
vedenja, odpela bo še vedno zelo priljubljeno pesem z
naslovom: La, la, la, s katero se je prijavila na Emo leta 1978
ter se s poukom zgodovine vrnila daleč v preteklost. Za
vrhunec predstave pa bo poskrbela z izvedbo zelo nevarne
točke: Hojo po vrvi, ne da bi pokazala spodnje hlačke.
Predstava traja 40 min in je primerna za otroke, starejše
od treh let.

Titov trg

Atraktivna in čarobna ulična animacija na hoduljah za
velike in male.
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20.00

REDNA FILMSKA PREDSTAVA
Festival Velenje - Kino Velenje

Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Nedelja, 12. 9. 2021
9.30

ŠKRATKI (DIE HEINZELS)
Pikin kino

Kino Velenje, velika dvorana

Festival Velenje - Kino Velenje
www.kino.velenje.si, 03 898 07 25

Sinhroniziran animirani družinski film, 78 min
Režija: Ute von Münchow-Pohl
Glasovi: Matej Recer, Maša Derganc, Asja Kahrimanovič,
Gašper Jarni, Vesna Pernarčič, Andrej Murenc, Iztok Lužar

10.00
–
18.30

PIKIN BAZART

Cankarjeva ulica

10.00
–
18.30

MINI PIKIN FESTIVAL
V GALERIJI VELENJE

Pikin festival 2021

Pikin festival - Festival Velenje
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Festival Velenje - Galerija Velenje
in Pikin festival
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

V sklopu festivala bo tudi letos organizirana Pikina
prodajno-razstavna umetniška tržnica na Cankarjevi
ulici, ki je v središču mesta. Razstavljavci bodo na
stojnicah predstavljali pisano obarvano, nagajivo
in izvirno naravnano ponudbo, ki vas bo gotovo
premamila. Izpostavili velja še, da bomo na umetniški
tržnici gostili le ročno izdelano ponudbo.

Galerija Velenje

V času Mini Pikinega festivala bodo v galeriji potekale
različne dejavnosti za otroke, kot so družinska vodenja,
pravljične ure in delavnice. Ob razstavi so pripravili
tudi interaktivne postaje za otroke, ki so na voljo ob
individualnem ogledu razstave: dopolnitev neskončne
zgodbe (v Ku-Ku galeriji), reševanje ugank. v atriju galerije
pa si boste lahko ogledali Veselo kmetijo, ki jo je po
ilustracijah Zvonka Čoha ustvarila Uršula Skornšek.
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10.00
in
15.00

ENCI BENCI KATALENCI

10.00
–
18.30

32. PIKIN FESTIVAL

KATALENA

Glasbeno gledališče za otroke
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Dom kulture Velenje, velika dvorana

V glasbenem podvigu Enci benci Katalenci se skupina
Katalena navdihuje pri izštevankah, izrazito ritmičnih
pesmih, polnih skrivnostnih besed, s katerimi otroci
razdelijo vloge za začetek igre. Izštevanka je že sama
po sebi igra – naključja. In prav to Kataleno zanese v
najrazličnejše zgodbe, pesmi, motive ali domislice, ki jih
je izbralo na videz nesmiselno izštevanje. Predstava je
pravzaprav ugledališčen koncert in je namenjena vsem
otrokom, od drugega leta dalje, kot tudi tistim otrokom, ki
so že zdavnaj odrasli.
Režija: Ivana Djilas
Produkcija: Cankarjev dom, Kulturno umetniško društvo
Adapter
Vstopnice (3 EUR) lahko kupite na blagajni Festivala
Velenje ali preko spletnega portala Moje karte.si.

Središče mesta

V barvitem svetu kulture in umetnosti se bomo igrivo
zabavali tudi v nedeljo. Na Titovem trgu in na Mestnem
otroškem igrišču bomo lahko prisluhnili različnim
koncertom, gledališkim, uličnim in lutkovnim predstavam,
plesali in se dobro igrali. Zaživele bodo ustvarjalne
delavnice na Mestnem otroškem igrišču, odprli bomo
vrata umetniških četrti, dimne signale bodo spuščali
Indijanci, razmigali se bomo na plesni delavnici in
interaktivnih postajališčih ter iskali ulična presenečenja
pisanega Pikinega sveta. Obiščite Pikin sejem, odprta
bodo številna razstavišča. Morda vas zanima katera od
predstav, ki jih Pika pripravlja v Domu kulture Velenje in
glasbeni šoli? Ali pa koncert na odru na Titovem trgu in
Mestnem otroškem igrišču? Morda vas zamika obisk
filmske ali lutkovne predstave? Pokukajte na spletno
stran www.pikinfestival.si in poglejte, kaj vse vam
pripravlja Pika. Naj se začne igra za vse!
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10.00
in
15.30

LAVORJI

10.30

BIKEC FERDINAND

Nastop akrobata Erica Adonbile

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

11.30

Žonglersko-akrobatski nastopi.

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Lutkovna predstava

11.00

Mestno otroško igrišče

RAJANJE Z ROMANO
Koncert

Pred Domom kulture Velenje, Lutkovni oder

Zgodba o bikcu Ferdinandu ima čudovit nauk: drugačnost je
treba sprejeti, saj je ravno zaradi nje naš Svet tako čudovit!
Če si bik, še ne pomeni, da se moraš obnašati kot bik. Res,
da je Ferdinand na zunaj gromozanski mišičnjak, a je nežen
in miroljuben. Upre se ustaljenim tradicijam, saj hoče svoje
življenje živeti po svoje. Lutkovno gledališče Velenje
Režija: Alice Čop
Predstava je primerna za otroke, starejše od štirih let.

Titov trg

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Rajali bomo s priljubljeno avtorico in izvajalko za otroke
Romano Krajnčan in skupaj prepevali Hudo mravljico,
Tubo Lubo, Račke, Žabice, Zajčka Zlatka, Murenčke in še
mnoge druge uspešnice.

PIKA POTUJE PO SVETU

Mestno otroško igrišče

ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI

Igrana predstava

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Ker je Piki Nogavički zmanjkalo zlatnikov, se odpravi na pot
okoli sveta, da bi našla svojega očeta Evrazija Nogavičko.
Med potovanjem spoznava prebivalce Azije, Afrike in
Amerike, ki jo navdušijo s svojo drugačnostjo, smislom za
humor in glasbo. Najde čisto vse razen Evrazija Nogavičke,
dokler se ne zgodi nenavaden preobrat.
Predstava traja 40 minut, primerna je za otroke, starejše
od treh let.
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12.00
in
16.00

KURE

12.30

KROG V KVADRATNEM MESTU

HIŠA KULTURE CELJE

Družinski muzikal

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

GLOBUS HYSTERIKUS

Igrana predstava

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

13.00
in
15.30

5-KA:
GOSPOD IN GOSPA KLOVN
ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI

Ulična animacija

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Glasbena šola Velenje, Velika dvorana

Novoizvaljeni piščanček razveseli Ata Petelina, Mamo
Kokoš in celotno kurjo družino. Zvedavo Malo pišče
raziskuje svoje ptičje korenine, dinozavrske prednike in
pravljičnega petelinjega zmaja, medtem pa spoznava tudi
manj prijetne plati življenja v Rezikinem kurniku. Zgodbo
in like so navdihnile knjige svetovno znane pisateljice in
ilustratorke Lile Prap, ki je tudi soavtorica besedil pesmi.
Vstopnice (3 EUR) lahko kupite na blagajni Festivala
Velenje ali preko spletnega portala Moje karte.si.

Pred Domom kulture Velenje, Lutkovni oder

IZa devetimi gorami in devetimi vodami raste prav
poseben gozd. Gozd, kjer namesto smrek in bukev rastejo
kvadratna drevesa in namesto pisanih kvadratne rože.
In če po tem gozdu hodiš še naprej, prideš do kvadratne
vasi. In vse je v najlepšem kvadratnem redu. Dokler se
nekega sončnega jutra ne rodi v njej krog.
Kaj se zgodi potem, vam bosta na igriv in iskriv način
povedali klovnji Rose in Marjeta Cveta.

Titov trg

5-ka je atraktiven tricikel, ki navduši otroke, starše, dedke,
babice … Namesto da obiskovalci pridejo na prireditveni
prostor, 5-ka obišče njih, medtem ko čakajo v vrsti,
nakupujejo, se sprehajajo. 5-ka tako poskrbi za sodoben
in varen način zabave.
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14.30

LISIČKA ZVITOREPKA

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE

Lutkovna predstava

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

15.30

KRUDOVI 2: NOVA DOBA
Pikin kino (The Croods 2)

Festival Velenje - Kino Velenje
www.kino.velenje.si, 03 898 07 25

16.00

GLASBENA ŠOLA VELENJE
Koncert učencev

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

16.00

KARMEN MANDL:
PRIČARAJ NASMEH

Knjižnica Velenje
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Pred Domom kulture Velenje, Lutkovni oder
Lisička Zvitorepka živi v gozdu na robu planine. Je
nagajiva zver in rada nagaja drugim živalim. Zato se te
nekega dne odločijo, da jo morajo nekako prelisičiti, da
se bo poboljšala. Jim bo uspelo? V glasbeni lutkovni
predstavi bodo otroci skupaj z lutkarji zapeli tudi več
slovenskih ljudskih ali ponarodelih otroških pesmi.
Režija: Alice Čop
Predstava traja 40 minut in je primerna za otroke,
starejše od štirih let.

Kino Velenje, velika dvorana

Sinhronizirana animirana pustolovščina, 96 minut
Režija: Joel Crawford
Igrajo: Leslie Mann, Nicolas Cage, Ryan Reynolds,
Catherine Keener, Emma Stone, Peter Dinklage,
Kat Dennings, Cloris Leachman, Clark Duke.
Vstopnice: 2 EUR

Titov trg

Glasbeno šolo Velenje obiskuje veliko Pik in gusarjev, ki
igrajo mnogo različnih inštrumentov in v zelo zanimivih
zasedbah. S Pikinim festivalom odlično sodelujejo že vrsto
let – otroci podarjajo koncerte otrokom, jim predstavljajo
svoje delo in znanja ter jih navdušujejo za glasbeno
umetnost. S svojimi mentorji jih bo Pika vesela tudi letos!

Knjižnica Velenje

Skupaj bomo pokukali v novo interaktivno slikanico.
Otroci bodo knjigico tresli, jo vrteli, vanjo pihali in ji zapeli
pesmico ter se hkrati učili o prijaznosti in sočutju. Sledila
bo delavnica izdelovanja lončkov prijaznosti.
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16.30

PLES OB DROGU
PIPOCA ACADEMY

Titov trg

Gibalna predstava

Velenjska Pipoca Academy bo s plesom ob drogu
prikazala prvin te športno gimnastične plesne discipline.

TRIJE PRAŠIČKI

Pred Domom kulture Velenje, lutkovni oder

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

16.30

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE

Lutkovna predstava

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Naša dva prašička sta zelo plašna in se precej bojita
otrok. A če jima pomagajo otroci, se bosta opogumita in
s svojimi igračami odigrata celo svojo najljubšo pravljico.
Katero? O treh prašičkih seveda!
Režija: Alice Čop
Primerno za otroke, starejše od treh let.
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani
Doma kulture Velenje.

16.30

PRAVLJIČNA JOGA Z NINO

17.00

STRŽEVA DOMAČIJA V ŠKALAH Strževa domačija v Škalah
Strževa domačija (Škale 78) na pobočju Lubele je
IN DR. JOŽEF KRAJNC

Knjižnica Velenje in Pikin festival
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Degustacija lokalnih zgodb

Turistična zveza Velenje,
Društvo Revivas Škale
041 394 660, 041 942 794, revivas-skale.si

Mestno otroško igrišče, Knjižna četrt

Nina Časl bo otroke popeljala v svet, kjer je vse mogoče, v
pravljični svet asan, jogijskih položajev. Na krilih domišljije
bodo mimogrede postali mogočne živali, drevesa, veter,
strela, grom, morje, vitezi, princeske, gusarji in še kaj.

znana po domačih dobrotah, predvsem pekovskih in
slaščičarskih izdelkih, ki jih pripravlja Darja Miklavžina. Ob
domačiji je počivališče z razgledno točko in obeležjem
dr. Jožefu Krajncu, znanemu pravniku in univerzitetnemu
profesorju, rojenemu pred 200 leti na tej domačiji.
Obiskovalci bodo uživali v lepem razgledu in zgodbah
o dr. Jožefu Krajncu, možen bo tudi ogled slaščičarske
delavnice in nakup domačih dobrot.
Dogodek bo potekal tudi 28. septembra.
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17.00

LENA IN LENART

PIONIRSKI DOM
- CENTER ZA KULTURO MLADIH
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Zakaj je kolo najboljše prevozno sredstvo? Zakaj nas zobna
miška obiskuje samo ponoči? Zakaj morajo fantje sedeti
zraven punc? Zakaj moramo znati črke? Zakaj moramo
zvečer iti spat in predvsem o čem lahko šest in pol-letno
dekle poje blues? Na vsa ta in mnoga druga vprašanja bo
poskusila odgovoriti otroška kabarejska predstava Lena
in Lenart, namenjena otrokom in odraslim, ki se zavedajo
kako zelo zapleteno je že čisto na začetku lahko življenje.
Režija: Igor Bračič

HOKUS POKUS CIRKUS

Mestno otroško igrišče

Mini koncert s forami

17.30

SAM SEBASTIAN

Čarodejska predstava

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

19.00

20.00

Titov trg

Interaktivna čarovniška predstava za vso družino skozi
potovanje po čarobnem domišljijskem svetu, polnem
neverjetnih čarovnij in smešnih komičnih zapletov,
premišljeno spodbuja otrokovo aktivno opazovanje in
odzivanje, domišljijo, sodelovanje, logično kognitivno
razmišljanje in javno nastopanje.
Predstava je primerna za otroke, starejše od štirih let.

40 LET KARDELJEVE PLOŠČADI Kardeljeva ploščad
OZ. 40 LET RAZVOJA
Tomo Čonkaš je s sodelavci ustvaril zanimiv presek
Dokumentarni film

Svet Mestne četrti Velenje Levi breg - vzhod
levibregv@ks-velenje.si, 03 586 89 99

40-letne rasti, utripa in življenja mestne četrti. Iz
dokumentarnih posnetkov različnih časovnih obdobij je
ustvaril pregled medgeneracijskega in multikulturnega
sobivanja prebivalcev četrti.

REDNA FILMSKA PREDSTAVA

Kino Velenje

Festival Velenje - Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Ponedeljek, 13. 9. 2021
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA 2021

Večgeneracijski center Planet generacij

SREDIŠČE MLADIH IN OTROK
VELENJE: DELAVNICE, IGRE,
POMOČ PRI UČENJU

Mladinski center Velenje

Mladinski center Velenje
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

Vsak teden od ponedeljka do četrtka: učna pomoč,
interaktivne, kuharske, ustvarjalne, glasbene delavnice,
družabne in športne igre, zaposlitveni kotiček …
Podrobnejši program si lahko ogledate na spletni strani
MC Velenje.

15.30
–
18.30

32. PIKIN FESTIVAL

Središče mesta

15.30
–
18.30

PIKIN PROGRAM

Galerija Velenje

16.00

GLASBENA ŠOLA VELENJE

Titov trg

AZ Ljudska univerza Velenje
www.lu-velenje.si, 03 898 54 50

13.00

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Festival Velenje - Galerija Velenje
in Pikin festival
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

Koncert učencev

Festival Velenje - Galerija Velenje
in Pikin festival
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

V Tednu vseživljenjskega učenja bodo na Ljudski univerzi
Velenje do 17. septembra potekale različne brezplačne
delavnice in aktivnosti.

V barvitem svetu kulture in umetnosti se bomo igrivo
zabavali na Titovem trgu in Mestnem otroškem igrišču, kjer
bomo lahko prisluhnili različnim koncertom, gledališkim,
uličnim predstavam, ustvarjali bomo v delavnicah in
umetniških četrtih, plesali in se dobro igrali. V času festivala
bodo odprta številna mestna razstavišča, k ogledu bodo
vabile lutkovne in druge predstave. Pokukajte na spletno
stran www.pikinfestival.si in poglejte, kaj vse vam pripravlja
Pika. Igra za vse!

V popoldanskem času bodo potekale različne dejavnosti
za otroke.

Glasbeno šolo Velenje obiskuje veliko Pik in gusarjev, ki
igrajo mnogo različnih inštrumentov in v zelo zanimivih
zasedbah. S Pikinim festivalom odlično sodelujejo že vrsto
let – otroci podarjajo koncerte otrokom, jim predstavljajo
svoje delo in znanja ter jih navdušujejo za glasbeno
umetnost. S svojimi mentorji jih bo Pika vesela tudi letos!

28

16.30

REPA VELIKANKA

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE

Lutkovna predstava za otroke

Festival Velenje - Galerija Velenje
in Pikin festival
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

16.30

ZAKLJUČEK PIKINE BRALNE
ZNAČKE

ČUPAKABRA: HODULJARJI

Titov trg

ZUM KREATIVA

Festival Velenje - Galerija Velenje
in Pikin festival
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

Atraktivna in čarobna žonglerska predstava na hoduljah,
v kateri akterji skozi prizmo cirkusa z gibom pripovedujejo
pravljično zgodbo o deželi velikanov, kjer so vsi ljudje
škrati. Ulična predstava, katere glavno sporočilo je, da se
velikost človeka meri z velikostjo njegovega srca.

RAJANJE Z DAMJANO

Mestno otroško igrišče

Koncert za otroke

Festival Velenje - Galerija Velenje
in Pikin festival
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

18.00

Mestno otroško igrišče, Knjižna četrt

Knjižnica Velenje in Pikin festival
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Ulična animacija

17.30

Gospodična Rožmarina se nekega dne odloči, da je v
življenju pojedla že več kot dovolj nezdrave hrane in da je
skrajni čas za spremembo! Od zdaj naprej bo jedla le same
zdrave stvari. In kaj je sploh najbolj zdravo? Repa, seveda!
Režija: Alice Čop
Interaktivna predstava s klovnskimi prvinami je
namenjena otrokom, starejšim od treh let.

Ob zaključku desete sezone Pikine bralne značke boste
lahko uživali v simpatično zabavnih zgodbah pisatelja
Primoža Suhodolčana. Le kdo ne pozna njegovega
navihanega junaka Petra Nosa? Ob koncu prireditve bo Pika
sodelujočim podelila Pikine bralne gumbke in priznanja.

S PODELITVIJO GUMBKOV IN PRIZNANJ
Z GOSTOM PRIMOŽEM SUHADOLČANOM

16.30

Pred Domom kulture Velenje, Lutkovni oder

ŽUPANOV SPREJEM
PRVOŠOLCEV

Mestna občina Velenje in Pikin festival
www.velenje.si, 03 896 16 00

Igriv nastop Damjane Golavšek nikogar ne pusti
ravnodušnega, saj pevka dobro pozna otroško dušo.
Značilnost njenega glasbeno animacijskega nastopa je
zabavna in poučna glasba.

Mestno otroško igrišče

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol bo v času
Pikinega festivala sprejel prvošolce velenjskih osnovnih
šol in jih obdaril.
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19.00

20.00

20. LIRIKONFEST VELENJE 2021 Terasa Hotela Razgoršek
Književno srečanje

Velenjska knjižna fundacija
www.uvkf.si, lirikonfest@gmail.com

Jubilejno književno srečanje z mednarodnimi gosti v
Velenju se bo dogajalo na različnih lokacijah in zaključilo
15. septembra.

FILMSKO GLEDALIŠČE

Kino Velenje

Festival Velenje – Kino Velenje
www.kino-velenje.si, 03 898 07 25

Program na www.kino-velenje.si.

Torek, 14. 9. 2021
15.30
–
18.30

32. PIKIN FESTIVAL

Središče mesta

15.30
–
18.30

PIKIN PROGRAM

Galerija Velenje

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Festival Velenje - Galerija Velenje
in Pikin festival
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

V barvitem svetu kulture in umetnosti se bomo igrivo
zabavali na Titovem trgu in na mestnem otroškem
igrišču, kjer bomo lahko prisluhnili različnim koncertom,
gledališkim, uličnim predstavam, ustvarjali bomo v
delavnicah in umetniških četrtih, plesali in se dobro igrali.
V času festivala bodo odprta številna mestna razstavišča,
k ogledu bodo vabile lutkovne in druge predstave.
Pokukajte na spletno stran www.pikinfestival.si in poglejte,
kaj vse vam pripravlja Pika. Igra za vse!

V popoldanskem času bodo potekale različne dejavnosti
za otroke.
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16.00

GLASBENA ŠOLA VELENJE
Koncert učencev

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Titov trg

Glasbeno šolo Velenje obiskuje veliko Pik in gusarjev, ki
igrajo mnogo različnih inštrumentov in v zelo zanimivih
zasedbah. S Pikinim festivalom odlično sodelujejo že vrsto
let – otroci podarjajo koncerte otrokom, jim predstavljajo
svoje delo in znanja ter jih navdušujejo za glasbeno
umetnost. S svojimi mentorji jih bo Pika vesela tudi letos!

16.00

PIKIN ČAROBNI MEDALJONČEK Mestno otroško igrišče, Knjižna četrt
Knjižnica Velenje in Pikin festival
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Pika pozna številna čarobna zelišča, ki rastejo okoli njene
Vile Čira-čara. Spoznajte jih z zeliščarico Kato Laštro
in si iz slanega testa izdelajte čarobni medaljonček z
vtisnjenimi zelišči.

16.30

PRAVLJIČNA JOGA Z NINO

Mestno otroško igrišče, Knjižna četrt

16.30

ČUPAKABRA: HODULJARJI

Titov trg

Knjižnica Velenje in Pikin festival
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

ZUM KREATIVA

Ulična predstava

Hoduljarji pravijo: "Velikost se meri s srcem. V deželi
velikanov so vsi ljudje škrati." Obiščite najvišjo žonglersko
predstavo, ki bo z baloni obrnila vaš svet na glavo.

CAPOEIRA

Titov trg

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

16.30

Nina Časl bo otroke popeljala v svet, kjer je vse mogoče, v
pravljični svet asan, jogijskih položajev. Na krilih domišljije
bodo mimogrede postali mogočne živali, drevesa, veter,
strela, grom, morje, vitezi, princeske, gusarji in še kaj.

Gibalna delavnica

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Capoeira je brazilska plesno borilna veščina, primerna
otroke in odrasle. Vsebuje ples, igro, glasbo, akrobatske
elemente in še kaj. Na delavnicah se bomo prek igre
spoznali z osnovami capoeire, spoznali bomo brazilska
glasbila in se naučili tudi kakšno pesem v portugalskem
jeziku.
Izvedba: Capoeira Tribo Unida - professora Tanja Pipoca
Delavnica je primerna za otroke vseh starosti.
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16.30

PALČICA

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE

Lutkovna predstava za otroke
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

17.00

Palčica ni navadna deklica – rojena je iz čarobnega cveta in
manjša kot palec, zato njeno mamico skrbi, da je prekrhka
in ji raje ne dovoli ven. A radovedna Palčica čisto preveč
hrepeni po tem, da bi spoznala čudovit zunanji svet in se
nekega dne izmuzne na vrt. Ne ve, da bo kar kmalu srečala
tako dobronamerna bitja kot zahrbtne nepridiprave, da bo
njeno potovanje daljše in težje, kot je pričakovala.
Režija: Alice Čop
Predstava je primerna za otroke, starejše od treh let.

DELAVNICA OBLIKOVANJA
GLINE S SKUPINO GAMBATTE

Kardeljeva ploščad

SONCE GRE NA POTEP

Mestno otroško igrišče

Svet Mestne četrti Velenje Levi breg - vzhod
levibregv@ks-velenje.si, 03 586 89 99

17.30

Pred Domom kulture Velenje, lutkovni oder

MELITA OSOJNIK

Glasbeno-lutkovna predstava za otroke
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Skupina pod vodstvom Viktorije Meh že vrsto let uspešno
oblikuje in ustvarja umetnine iz gline ter se s svojimi
stvaritvami uspešno predstavlja tako v Sloveniji kot tudi
v tujini. Tokrat bodo članice skozi delavnico prikazale
različne tehnike oblikovanja gline. Ob tej priliki bodo MČ
Levi breg - vzhod podarile skulpturo, ki jo sestavlja 40
cvetov sončnic. Svečana podaritev skulpture bo ob 17. uri.

Sonce se nekega večera odloči, da to noč ne bo šlo za
goro. Saj sploh ni zaspano, ljudje pa tako in tako preveč
spijo. Raje se bo šlo potepat in opazovat, kaj se na svetu
dogaja, če za dnevom ne pride noč, ampak še en dan ...
Režija: Melita Osojnik
Predstava je primerna za otroke, starejše od treh let in
traja 30 minut.

Sreda, 15. 9. 2021
9.00

PARADA UČENJA

Dan učečih se skupnosti 2021

32

Večgeneracijski center Planet generacij

AZ Ljudska univerza Velenje
www.lu-velenje.si, 03 898 54 50

Dan odprtih vrat Ljudske univerze Velenje z različnimi
brezplačnimi aktivnostmi.
Več informacij na www.lu-velenje.si.

15.30
–
18.30

32. PIKIN FESTIVAL

Središče mesta

15.30
–
18.30

PIKIN PROGRAM

Galerija Velenje

16.00

GLASBENA ŠOLA VELENJE

Titov trg

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Festival Velenje - Galerija Velenje
in Pikin festival
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

Koncert učencev

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

16.30

GUSAR VAL IN PIKA

ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI

Predstava za otroke

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

V barvitem svetu kulture in umetnosti se bomo igrivo
zabavali na Titovem trgu in na mestnem otroškem
igrišču, kjer bomo lahko prisluhnili različnim koncertom,
gledališkim, uličnim predstavam, ustvarjali bomo v
delavnicah in umetniških četrtih, plesali in se dobro igrali.
V času festivala bodo odprta številna mestna razstavišča,
k ogledu bodo vabile lutkovne in druge predstave.
Pokukajte na spletno stran www.pikinfestival.si in poglejte,
kaj vse vam pripravlja Pika. Igra za vse!

V popoldanskem času bodo potekale različne dejavnosti
za otroke.

Glasbeno šolo Velenje obiskuje veliko Pik in gusarjev, ki
igrajo mnogo različnih inštrumentov in v zelo zanimivih
zasedbah. S Pikinim festivalom odlično sodelujejo že vrsto
let – otroci podarjajo koncerte otrokom, jim predstavljajo
svoje delo in znanja ter jih navdušujejo za glasbeno
umetnost. S svojimi mentorji jih bo Pika vesela tudi letos!

Pred Domom kulture Velenje, Lutkovni oder

Pomorska pustolovščina gusarja Vala in Pike Nogavičke, ki
otroke dvigne na noge. Pogumni gusar Val je našel strgan
starodaven zemljevid, ki vodi do otoka zakladov. Medtem
ko išče manjkajoči del zemljevida, mu načrte prekriža
najmočnejša, najbolj zabavna in najpogumnejša punca na
svetu - Pika Nogavička.
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16.30

ČUPAKABRA: HODULJARJI
ZUM KREATIVA

Ulična predstava

Hoduljarji pravijo: "Velikost se meri s srcem. V deželi
velikanov so vsi ljudje škrati." Obiščite najvišjo žonglersko
predstavo, ki bo z baloni obrnila vaš svet na glavo.

POI

Titov trg

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

16.30

PIPOCA ACADEMY

Gibalna delavnica

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

17.00

17.15

Titov trg

Ples s poi-i oziroma vrtenje poiev po tradiciji izvira iz Nove
Zelandije. Danes je ta veščina popularna predvsem zaradi
vrtenja ognjenih rekvizitov. Tokratna delavnica vrtenja
poi-jev bo minila brez ognja, tako da se je lahko udeleži
vsakdo. Spoznali boste osnovne motorične tehnike in jih
tekom delavnic povezali v koreografijo.

ŽUPANOV SPREJEM
NOVOROJENCEV

Mestno otroško igrišče

Mestna občina Velenje in Pikin festival
www.velenje.si, 03 896 16 00

Župan Mestne občine Peter Dermol vsako leto v mesecu
praznovanja občinskega praznika sprejme mlade starše in
njihove novorojence ter jih obdari.

GREVA POD OBJEM GORA

Mestno otroško igrišče

UROŠ KUZMAN IN JANJA STOPAR

Otroški kabaret

Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Vas hoja v hrib ne mika? Tudi nas ni! Vse dokler se nismo
odpravili na planinski tabor in se od tam vrnili polni novih
doživetij. Še več, gorski svet nas je tako zelo prevzel, da
smo svoje vtise strnili v pesmi, ki ob tabornem ognju
zazvenijo še danes. Leta 2010 je pod okriljem Založbe PZS
izšla zgoščenka Greva pod objem gora, domač glasbeni
projekt, ki sta ga zasnovala Uroš Kuzman in Andrej
Hočevar. Na njej lahko prisluhnemo sedmim avtorskim
skladbam, ki jih izvajajo glasbeniki Šaleške doline. Vodilna
ustvarjalca projekta sta si zaželela, da bi ob deseti
obletnici izida plošče ta zaživela tudi gledališki podobi.
Koprodukcija: Festival Velenje in KUD Dudovo drevo
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18.00

BEPOP LADIES

Zaključni koncert 32. Pikinega festivala
Pikin festival - Festival Velenje
in soorganizatorji
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

18.30

MOJE MESTO, RAD TE IMAM ...!
Odprtje razstave

Društvo šaleških likovnikov, JSKD - Območna
izpostava Velenje in ZKD Šaleške doline
040 300 032, www.saleskilikovniki.si

Titov trg

Moje sonce, Odpelji me, Bodi zvezda, Komaj čakam in Ne
sekiraj se so le nekateri od številnih hitov skupine Bepop.
Zmagovalci našega prvega velikega lova na talente so osvojili
Slovenijo kot zvezde dveh razprodanih dvoranskih turnej
Popstars, na željo številnih navijačev pa so se Ana, Alenka in
Tinkara po 15. letih vrnile kot ženski trio. Presenečene nad
tem, kako zelo je živa njihova glasba so se vrnile v studio in
posnele nov poletni hit Daj se nasmej. Vse tri dame so tudi
mame, aktivne v kar nekaj družbeno koristnih projektih, prav
v vsaki od njih pa se skriva tudi malo Pike Nogavičke.

Vila Bianca

Razstava likovnih del, ki so nastala na tradicionalni
koloniji, ki jo Društvo šaleških likovnikov pripravlja že 14
let. Na koloniji že vrsto let sodelujejo tudi člani likovne
sekcije KD Polzela. Razstava bo na ogled do 14. oktobra.

Četrtek, 16. 9. 2021
11.00

PREDAJA NAMENU ŠPORTNEGA Novo športno igrišče
IGRIŠČA MPT, CVIU
Mestna občina Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

16.30

PROGRAM ZA NAJMLAJŠE
OB PRAZNOVANJU

Lutkovna predstava Repa velikanka
in delavnica za otroke

Svet Mestne četrti Velenje Levi breg - vzhod
levibregv@ks-velenje.si, 03 586 89 99

Kardeljeva ploščad

Praznovanju 40. obletnice MČ Levi breg - vzhod se
pridružuje tudi Festival Velenje. Tokrat bodo na svoj
račun prišli najmlajši obiskovalci. Vse obiskovalce bo
pozdravila tudi prav posebna gostja – Pika Nogavička.
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18.00

MASTODONT

Odprtje prenovljene stalne razstave
Muzej Velenje
www.muzej-velenje.si, 03 898 26 30

18.00

CVETKE

Večeri v amfiteatru

Zavod za turizem Šaleške doline
www.velenje-tourism.si, 03 896 17 15

19.19

GVATEMALA

KRAJ MNOGIH DREVES

Potopis

Knjižnica Velenje
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Velenjski grad

Muzej Velenje vabi na odprtje prenovljene stalne
razstave. Prenova razstave je potekala v sodelovanju
s Paleontološkim inštitutom Ivana Rakovca ZRC SAZU
ter Prirodoslovnim muzejem Slovenije in predstavlja
pomemben mejnik pri obnovi vsebin Muzeja Velenje.
Velenjski muzealci torej sporočajo: Raztrobi povsod,
mastodont spet je tod! V programu odprtja bodo nastopili
tolkalci Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje in
plesalka Lucija Boruta.

Velenjska promenada

Vokalno skupino Cvetke, ki deluje pod okriljem Kulturnoprosvetnega društva Franc Schreiner Šentilj, sestavljajo
vedno nasmejana dekleta, ki jih že od malih nog skupaj
druži veselje do petja in prijateljske vezi, v bolj ali manj
nespremenjeni zasedbi pod umetniškim vodstvom
Urške Turinek pa delujejo od leta 2014. Zasedba prihaja
iz okolice Velenja, natančneje iz Šentilja pri Velenju,
sestavljajo pa jo tri altistke - Barbara Skutnik, Monika
Koren in Urška Turinek - ter tri sopranistke - Lucija Koren,
Eva Kozman in Maruša Kozman.

Knjižnica Velenje, preddverje

Ana Seher nas bo popeljala v Gvatemalo, deželo, ki ji pravijo
tudi kraj mnogih dreves. Je še zadnje zatočišče nekoč
cvetočega imperija Majev, ena najbolj indijanskih in pisanih
dežel Srednje Amerike ter dežela vulkanov, bujne narave in
mnogoterih oblik življenja z bogato zgodovino.

Petek, 17. 9. 2021
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8.00

KRAMARSKI SEJEM

Parkirišče za pošto

10.00
–
19.00

PROMENADA OKUSOV

Cankarjeva ulica

17.00

OCVETLIČIMO BALKONE

Kardeljeva ploščad

19.00

SIDDHARTA, HAMO & TRIBUTE
2 LOVE, TAKE OFF, CHATEAU

Vista

Turistično društvo Velenje
041 650 773

Zavod za turizem Šaleške doline
www.velenje-tourism.si, 03 896 17 15

Svet Mestne četrti Velenje Levi breg - vzhod
levibregv@ks-velenje.si, 03 586 89 99

Nadaljuje se projekt MČ Levi breg - vzhod, ki vzpodbuja in
nagovarja prebivalce četrti, da tudi sami postorijo nekaj
za urejeno in ocvetličeno okolje. Na priložnostni prireditvi
bodo podelili priznanja stanovalcem najbolj urejenih in
ocvetličenih balkonov ter okolice blokov.

30. Dnevi mladih in kulture

30. festival Dnevi mladih in kulture tokrat na Visti! Z
nami bodo Siddharta, Hamo, Tribute 2 Love, Take OFF in
Chateau.

REDNA FILMSKA PREDSTAVA

Kino Velenje

Šaleški študentski klub, Mestna občina
Velenje, eMCe plac, Mladinski center Velenje
www.ssk-klub.si, 031 592 276

20.00

Gostinci bodo kulinarično tržnico obogatili z novimi okusi
tradicionalne in sodobne multikulturne kuhinje ter bodo tako
predstavili kulinarično ponudbo naše doline, regije in države.

Festival Velenje - Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Sobota, 18. 9. 2021
7.00

MESTNA TRŽNICA VELENJE
Presta Prestiž Velenje
in Mestna občina Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

Ploščad Centra Nova in Cankarjeva ulica
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8.00

KRAMARSKI SEJEM

Parkirišče za pošto

9.00

7. MEDDRUŠTVENI TURNIR
DRUŠTEV INVALIDOV
IN UPOKOJENCEV V
ELEKTRONSKEM PIKADU

Dom KS Konovo

VELENJE SE PREDSTAVI

Titov trg

Turistično društvo Velenje
041 650 773

Društvo invalidov Konovo

9.00

IN TEK OČKOV

Mestna občina Velenje

16.00

ODPRTJE PRENOVLJENEGA
STAREGA VELENJA

Staro Velenje

REDNA FILMSKA PREDSTAVA

Kino Velenje

Mestna občina Velenje

20.00

Festival Velenje - Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Nedelja, 19. 9. 2021
9.00
–
11.00

PIKINA PLANINSKA
PUSTOLOVŠČINA

Pikin festival - Festival Velenje,
Planinsko društvo Velenje
www.pikinfestival.si, 03 898 25 71

Most pri Škalskem jezeru

Palico v roke in pot pod noge, obirati danes nihče se ne sme.
Pika nam zjutraj ušla je v gore, se skriva in smeje ob robu
vode. Jo najdeš? Greš z nami? Le urno na pot, pokukaj za
grm, pretakni vsak kot. Minila kot trenil ti hoje bo ura, saj to
ni izlet, to je avantura.
Aktivnost je namenjena družinam s šolskimi in predšolskimi
otroki, ki rade obiskujejo naravo in rešujejo planinske uganke.
Vsaka skupina bo prejela navodila in se sama podala na pot,
na vmesnih točkah pa jih bodo bodrile in usmerjale Pikine
prijateljice in prijatelji. Štart je možen kadarkoli med 9. in 11.
uro, pustolovščina pa bo trajala okoli 60 minut.
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16.00

PIKIN KINO

Kino Velenje

19.00

TOČNO TULE! VELENJSKI RAP

Kardeljeva ploščad

Festival Velenje - Kino Velenje

Koncert

Svet Mestne četrti Velenje Levi breg - vzhod
levibregv@ks-velenje.si, 03 586 89 99

19.00

Velenjski rap, ki je med najpomembnejšimi v Sloveniji,
se je začel prav v MČ Levi breg - vzhod. Koncert je
poimenovan po besedilu pesmi Točno tule!. Klemen Klinc
(Bronxtarz, kasneje Barski Spomeniki, kasneje Ziebane,
tv1...) je 30 let živel na Stantetovi ulici. Skupaj s prijatelji,
sedaj že prepoznavnimi glasbeniki, je opazoval, kako
se je soseska gradila in oblikovala v prijetno, zanesljivo,
večkulturno, na nek način tudi artistično okolje. V projektu
sodelujejo: Darjan Jeličić – MRIGO, Alen Jukan – U
KAN, Matic Klinc – PRINCIP, Klemen Klinc – ZIEBANE
(BRONXTARZ) in Saša Janjić – THIAGO.

OB PRAZNIKU MESTNE OBČINE
Titov trg
VELENJE IN 30-LETNICI MAX KLUBA Na tokratnem koncertu se bodo predstavili priznani
Oto Pestner & Max klub All Stars

slovenski glasbeniki - v prepletu različnih glasbenih zvrsti.
In prav različnost glasbenih žanrov še vedno krasi Max klub.

REDNA FILMSKA PREDSTAVA

Kino Velenje

Mestna občina Velenje, Max klub
www.velenje.si, 03 896 16 00

20.00

Program na www.kino-velenje.si.

Festival Velenje - Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Ponedeljek, 20. 9. 2021
13.00

SREDIŠČE MLADIH IN OTROK
VELENJE: DELAVNICE, IGRE,
POMOČ PRI UČENJU
Mladinski center Velenje
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

Mladinski center Velenje

Vsak teden od ponedeljka do četrtka: učna
pomoč, interaktivne, kuharske, ustvarjalne,
glasbene delavnice, družabne in športne igre,
zaposlitveni kotiček … Podrobnejši program si
lahko ogledate na spletni strani MC Velenje.
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18.00

OSREDNJA OBČINSKA
SLOVESNOST OB PRAZNIKU

Dom kulture Velenje

SLAVNOSTNA SEJA,
SPREJEM NAGRAJENCEV
Mestna občina Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

20.00

FILMSKO GLEDALIŠČE
Festival Velenje - Kino Velenje

Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Torek, 21. 9. 2021
9.00

10.00

VODSTVA ZA SKUPINE
IZ VRTCA

Galerija Velenje

Festival Velenje - Galerija Velenje
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

Vodstva po razstavi ilustracij Zvonka Čoha.
Najava skupin: 03 828 00 10 ali info@galerijavelenje.si.
Vodenja bodo potekala do 24. septembra.

POZDRAVLJENA PRIHODNOST

Dom kulture Velenje, velika dvorana

NA ZELENO DO KAKOVOSTNEJŠEGA
ŽIVLJENJA

Mednarodna konferenca Welcome future
Mestna občina Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

17.00

ASEMBLAŽ

Ustvarjalna delavnica

Festival Velenje - Galerija Velenje
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

Mednarodna konferenca na temo prestrukturiranja, ki se
je bodo udeležili tudi nemški strokovnjaki, bo v Velenju
potekala v sklopu praznovanja občinskega praznika. Poleg
zainteresirane strokovne javnosti bodo na konferenco
povabili tudi delegacije iz partnerskih in prijateljskih
mest. Ker si tudi v Mestni občini Velenje prizadevajo za
prehod iz premoga v zasledovanju pravičnega prehoda,
bo izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks temelj
za nadaljnje korake v procesu prestrukturiranja Šaleške
doline v prihodnjih desetletjih.
Konferenca se bo zaključila 22. septembra.

Galerija Velenje

Udeleženci se bodo podali v domišljijski svet asemblaža,
po katerem jih bo vodila študentka unikatnega oblikovanja
Nika Horvat. Delavnica je primerna za mladino in odrasle.
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18.00

JANEZ PUKL

Klepet pod arkadami

Muzej Velenje
www.muzej-velenje.si, 03 898 26 30

19.19

ALZHEIMER CAFE:

DEMENCA, BOLEZEN MNOGIH OBRAZOV

Pogovor

Knjižnica Velenje
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Velenjski grad

Gost septembrskega pogovornega večera bo Janez Pukl,
znan Velenjčan in glasbenik, ki je lep del svojega življenja
posvetil glasbi, saj je najprej igral v šoštanjski godbi in
nato še vrsto let v Rudarski godbi Velenje. Pogovor o
življenju nekoč bo tekel ob njegovi 80-letnici, z njim se bo
pogovarjal kustos Muzeja Velenje Damijan Kljajič.

Knjižnica Velenje, preddverje

Demenca, bolezen mnogih obrazov, ki človeka oropa
tistega, kar je najbolj človeško – spomina in osebnega
dostojanstva. Na tokratnem srečanju bo potekal pogovor
z znanimi velenjskimi zdravnicami, ki imajo mnogo
poklicnih in osebnih izkušenj - Marina Žuber, Iwona Ewa
Kosi in Urška Trebičnik.
V sodelovanju z DEOS Center starejših Zimzelen.

Sreda, 22. 9. 2021
8.00

DAN BREZ AVTOMOBILA

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Mestna občina Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

Rudarska cesta

Ob evropskem tednu mobilnosti bodo v Velenju pripravili
bogat program aktivnosti in različne predstavitve.
Rudarska cesta bo od križišča pri Mladosti do uvoza na
parkirišče Hotela Paka zaprta med 6. in 19. uro.

Četrtek, 23. 9. 2021
17.00

PRAVLJIČNA URA

Festival Velenje - Galerija Velenje
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

Galerija Velenje

Pravljično-pogovorno uro ob ilustracijah Zvonka Čoha za
otroke, starejše od pet let, bo vodil Arpad Šalamon.
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18.00

VOX CORDE

Večeri v amfiteatru

Zavod za turizem Šaleške doline
www.velenje-tourism.si, 03 896 17 15

18.00

Velenjska promenada

Člane skupine Vox Corde poleg veselja do petja povezujejo
tudi prijateljske vezi. Prepevajo sakralne pesmi, ljudske,
narodno zabavne in zabavne pesmi. Pesmi bodo izvajali
acapella in ob spremljavi kitare, cahona in ostalih
ritmičnih inštrumentov.

RAZGLASITEV NAJ
PROSTOVOLJCA MOV 2020

Vila Bianca

SONČNI ŽAREK

Spletni dogodek

Mestna občina Velenje, Mladinski center
Velenje, Mladinski svet Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

18.00

Bralni klub

Knjižnica Velenje
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Nova sezona spletnega bralnega kluba Sončni žarek se
začenja s knjigo Prvi požirek piva in drugi drobni užitki
(Philippe Delerm). Avtor je v kratkih zgodbah opisal nekaj
skoraj neopaznih življenjskih užitkov. V pretanjenem slogu
se druga za drugo vrstijo samo na videz majhne radosti,
ki jih sodoben človek ne zna več doživeti v polni meri.
Pogovor bo vodila Stanka Ledinek.

Petek, 24. 9. 2021
10.00

Avla Mestne občine Velenje
RAZSTAVA ROKODELCEV
razstavi se bodo z rokodelskimi izdelki predstavili člani
ŠALEŠKE POKRAJINSKE ZVEZE Na
devetih društev. Potekal bo tudi kulturni program.
DRUŠTEV UPOKOJENCEV
3. DNEVI MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA ŠPZDU

Odprtje razstave

Šaleška pokrajinska zveza društev
upokojencev in soorganizatorji
du.pakaprivelenju@gmail.com
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20.00

JANEZ NOVAK

Abonma

Komedija
Zeleni abonma (1) in izven

SITI TEATER

Festival Velenje
www.festival-velenje.si, 03 898 25 90,
051 607 099

20.00

REDNA FILMSKA PREDSTAVA
Festival Velenje - Kino Velenje

Dom kulture Velenje, velika dvorana

Janez Novak je vzorčen primerek poštenega državljana,
ki živi svoje malo srečno življenje in pridno hodi v svojo
nepomembno službo. Lepega dne mu na sistematskem
pregledu potrdijo okužbo s skrivnostnim virusom in
življenje se mu obrne na glavo. Klemen Slakonja in Tadej
Toš, stara znanca SiTi Teatra BTC, in Gregor Podričnik,
nedavni prejemnik študentske Severjeve nagrade, vas
bodo v stripovski priredbi izvirnika prekužili s humorjem in
vas za debelo uro zaprli v karanteno smeha.
Predstava traja 90 minut in nima odmora.
Če se bodo abonenti lahko združevali, bo predstava ob 20.
uri, če bo potrebna večja razdalja med sedeži, bosta na
ogled dve predstavi (prva ob 17.30 uri in druga ob 20. uri).
Vstopnice za izven: 15 EUR

Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Sobota, 25. 9. 2021
8.00

VSI KUPUJEMO,
VSI PRODAJAMO

Knjižnica Velenje

MESTNA TRŽNICA
S SPREMLJEVALNIM
PROGRAMOM

Ploščad Centra Nova in Cankarjeva ulica

Knjižnica Velenje
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

8.00

Jesen v mestu

Presta Prestiž Velenje, TZ Velenje
in Mestna občina Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

Za vse ljubitelje starih knjig, sejem rabljenih knjig, zadnjo
soboto v mesecu.

Barve jeseni bodo obarvale mesto ob pomoči članov
Društva Revivas Škale. Na ogled bo razstava jesenskih
pridelkov.
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9.00

ROKODELSKA PREDSTAVITEV
3. Dnevi medgeneracijskega sožitja
ŠPZDU

Titov trg

Predstavitev društev in bogat kulturni program.

Društvo upokojencev Paka pri Velenju,
Šaleška pokrajinska zveza društev
upokojencev in soorganizatorji
du.pakaprivelenju@gmail.com,
spzdu@gmail.com

10.00

WOW POKROV!

Urbani grafični eksperiment
Opa!celica
www@opacelica.si, 041 521 880,
www.opacelica.si

10.30
Abonma

JEŠ, JEŽ?

PIONIRSKI DOM - CENTER ZA KULTURO
MLADIH

Mini in Maksi Pikin Abonma (1)
Festival Velenje
www.festival-velenje.si, 03 898 25 90,
051 607 099

Stari trg v Starem Velenju

WOW pokrov! je eksperimentalno grafični projekt, ki bo
ulične pokrove - tokrat v Starem Velenju - uporabil kot
matrice za izdelavo ročnih odtisov na različne uporabne
predmete. Po grafični nadgradnji se bodo spremenili v
unikatne odtise mesta, ki na svojevrstven način izražajo
urbani karakter. Glavni motiv projekta je na ustvarjalen
način popestriti rutino vsakdana in izpostavljati lepoto
skritih potencialov, ki se ponavadi skrivajo prav tam, kjer
jih najmanj pričakujemo. Odtisi mesta se bodo izvajali v
živo. Vabimo vas, da se pridružite in si jih prenesete tudi
na svoje predmete. (Namig: zelo uporabne so na primer
majice, predpasniki, platnene vrečke, prti, rute …)

Dom kulture Velenje, velika dvorana
Igrata: Sašo Weilgoni in Teja Bitenc
Predstava traja 30 minut.
Vstopnice za izven: 5 EUR
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17.00

POKUKAJMO V KUHINJO
ŠKALSKE GOSPODINJE IZ
ZAČETKA 20. STOLETJA

Velenjski grad

REDNA FILMSKA PREDSTAVA

Kino Velenje

Muzej Velenje, Gimnazija Velenje
www.muzej-velenje.si, 03 898 26 30

20.00

Festival Velenje - Kino Velenje

Sodelavci Muzeja Velenje in dijaki Gimnazije Velenje
so se v letu 2021 pod mentorstvom Alenke Šalej lotili
raziskovanja več kot sto let starih kuharskih zapiskov
Cecilije Lempl iz Škal pri Velenju. Na dogodku bodo
obiskovalcem predstavili potek jezikovno in etnološko
obarvanega projekta, izdano publikacijo, prisluhnila pa
bodo lahko tudi igranemu branju receptov, ki so jih mladi
raziskovalci ocenili kot najbolj zanimivem drugačne,
nenavadne. Dogodek bo postregel tudi z degustacijo jedi,
pripravljenih po starih receptih.

Program na www.kino-velenje.si.

Nedelja, 26. 9. 2021
14.00

JESEN NA VASI

Tradicionalna prireditev

Društvo Revivas Škale
info@revivas-skale.si, revivas-skale.si

Škale, pred gasilskim domom

Tradicionalna razstava pridelkov, ki so zrasli na domačih
njivah, vrtovih, sadovnjakih. Večino eksponatov za
razstavo prispevajo obiskovalci. Ti pred koncem prireditve
med vsemi razstavljenimi eksponati izberejo tudi NAJ
pridelke v različnih kategorijah. Spremljevalni program:
tematska razstava, degustacije in zabavne igre.

16.00

PIKIN KINO

Kino Velenje

20.00

REDNA FILMSKA PREDSTAVA

Kino Velenje

Festival Velenje - Kino Velenje

Festival Velenje - Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Program na www.kino-velenje.si.

Ponedeljek, 27. 9. 2021
13.00

SREDIŠČE MLADIH IN OTROK
VELENJE: DELAVNICE, IGRE,
POMOČ PRI UČENJU
Mladinski center Velenje
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

17.00

20.00
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Mladinski center Velenje

Vsak teden od ponedeljka do četrtka: učna pomoč,
interaktivne, kuharske, ustvarjalne, glasbene delavnice,
družabne in športne igre, zaposlitveni kotiček … Podrobnejši
program si lahko ogledate na spletni strani MC Velenje.

SVEČANA SEJA SVETA MESTNE Glasbena šola Velenje
V zaključku prazničnega tedna bo pod pokroviteljstvom
ČETRTI LEVI BREG - VZHOD
Svet Mestne četrti Velenje Levi breg - vzhod
levibregv@ks-velenje.si, 03 586 89 99

Petra Dermola, župana Mestne občine Velenje, organizirana
tudi svečana seja Sveta MČ Velenje Levi breg - vzhod. Po
zanimivem glasbenem uvodu bo izpeljana svečana seja, na
kateri bodo ob vabljenih posebnih gostih tudi vsi dosedanji
predsedniki KS Edvard Kardelj oziroma MČ Levi breg - vzhod.
Najprizadevnejši krajani in društva bodo prejeli jubilejne
plakete in priznanja mestne četrti. Organizator si pridružuje
pravico, da lahko glede na okoliščine spremeni datum
oziroma prilagodi vsebino dogodka ali ga celo odpove.

FILMSKO GLEDALIŠČE

Kino Velenje

Festival Velenje - Kino Velenje

Program na www.kino-velenje.si.

Torek, 28. 9. 2021
17.00

ŽUPANOV SPREJEM ZLATIH
MATURANTOV

Vila Bianca

Mestna občina Velenje
www.velenje.si, 03 896 16 00

18.00

VELENJČANI KUHAMO SKUPAJ! Atrij Velenjskega gradu
Dnevi evropske kulturne dediščine

Muzej Velenje, Srbsko društvo dr. Mladen Stojanović,
Bošnjaško mladinsko društvo Međimurje Velenje,
Srbsko kulturno umetniško društvo Velenje in
Albansko kulturno društo Lirija Velenje
www.muzej-velenje.si, 03 898 26 30

Na Velenjskem gradu bodo pripravili kulinarični večer.
Dogodek je del projekta Velenjčan sem!, ki ga v muzeju v
sodelovanju s kulturnimi društvi različnih narodnih skupnosti
izvajajo že od leta 2017. Z raznovrstnimi dogodki predstavljajo
koščke pisanega velenjskega kulturnega mozaika. Tokrat se
bodo društva predstavila s svojo tradicionalno kuhinjo.

Sreda, 29. 9. 2021
17.00

ŽABEC IN NJEGOVO SRCE
KULTURNO DRUŠTVO SMEŠKO

Lutkovna predstava

Knjižnica Velenje
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

17.00

Abonma

Knjižnica Velenje, preddverje

Zadnjo sredo pred pričetkom pravljičnih ur Knjižnica
Velenje otrokom podarja lutkovno predstavo. Žabec
ugotavlja, da se počuti nenavadno in išče vzrok za svoje
počutje. S pomočjo prijateljev ga tudi najde. Bolezen se
imenuje ljubezen. Zaljubljen je v čudovito, lepo, belo račko.
Kako naj ji pove? S pomočjo daril ali besed? Žabec najde
rešitev: tekmovanje v skokih bo prava stvar!

JAVNO VODSTVO PO
PREGLEDNI RAZSTAVI
ZVONKA ČOHA

Galerija Velenje

SE SPOMNIŠ SPOMINA

Dom kulture Velenje, velika dvorana

Festival Velenje - Galerija Velenje
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

18.00
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BALKAN DANCE PROJECT

Plesna predstava
Abonma Mladost (1) in izven

Festival Velenje, Balkan Dance Project,
Tancelarija, Organizacija za afirmacijo baleta
in sodobnega plesa v BIH - Živimo balet
www.festival-velenje.si, 03 898 25 90,
051 607 099

Pregledna razstava Zvonka Čoha, ki ima obsežen
ustvarjalni opus ilustriranih otroških in mladinskih knjig in
animiranih filmov, bo na ogled še do 2. oktobra 2021. Po
razstavi bo vodila Kornelija Križnič.

Ustvarjalca plesnega diptiha Daša Grgič (Slovenija Italija) in Ognjen Vučinić (Hrvaška) sta tokrat iskala
skupno kulturno dediščino, navdih pa sta črpala iz
nacionalnih tradicionalnih plesov, pisnega in ustnega
izročila, glasbe, tradicionalnih plesov in obrti. Prvi del
v koreografiji Daše Grgič nosi naslov Plenir dragocena
košara, s katero so za preživetje v težkih preteklih časih
izjemne primorske žene hodile v Trst prodajat kmečke
pridelke. Drugi del diptiha Ognjena Vučinića pa ima naslov
Kamniti korak (Korak kameni). V njem Vučinić tradicionalni
narodni ples Nemo kolo prevede v izraz modernega plesa.
Le malo tradicionalnih kultur pozna ples brez glasbene
spremljave, zato je nemo kolo našega širšega prostora
zasluženo del nesnovne svetovne kulturne dediščine.
Koreografija: Daša Grgič in Ognjen Vučinić
Plesalci: Mojca Majcen in Luka Ostrež (Slo), Zulejha Kećo,
Branko Mitrović (BiH) in Jakša Filipovac (Srb)
Vstopnice za izven: 7 EUR

Četrtek, 30. 9. 2021
18.00

PEVSKI ZBOR OŠ GORICA
Večeri v amfiteatru

Zavod za turizem Šaleške doline
www.velenje-tourism.si, 03 896 17 15

19.00

ZVONKO ČOH
IN ANDREJ ROZMAN ROZA
Pogovorni večer

Festival Velenje – Galerija Velenje
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

19.19
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Velenjska promenada

Učenci OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora nas bodo s pesmijo in
plesom popeljali v praznično leto. V letu 2021 POŠ Vinska
Gora praznuje 190 let delovanja, OŠ Gorica Velenje pa 40 let.

Galerija Velenje

Zvonko Čoh, akademski slikar, je eden najvidnejših
slovenskih ilustratorjev. Znan je kot avtor knjižnih ilustracij z
nekonvencionalno likovno govorico, polno humornih detajlov.
Ilustriral je dela številnih slovenskih avtorjev, med drugim
tudi dela Andreja Rozmana Roze, pesnika, dramatika,
režiserja in igralca, ki piše za otroke in odrasle. Oba umetnika
se bosta srečala v naši galeriji na pogovornem večeru.

ŠTEFAN KARDOŠ,
JOŽICA ATELŠEK:
PLASTENJE S(R)AMOT

Knjižnica Velenje, preddverje

PODOBE KULTNE ZGRADBE
SKOZI ČAS

Galerija na prostem pred pošto

Knjižnica Velenje
www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

Razstava na prostem

Festival Velenje - Galerija Velenje,
Muzej Velenje
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

Roman Plastenje s(r)amot je prava posebnost v slovenskem
literarnem prostoru, združuje namreč dve življenjski zgodbi,
ki na prvi pogled nimata kaj dosti skupnega. Štefan Kardoš
se je odpravil na francosko podeželje iskat babičino
ljubezensko zgodbo, druga pripovedovalka, Velenjčanka
Jožica Atelšek, pa je zaradi udarca v otroštvu postopno
razvila Menierovo bolezen in pred desetletji izgubila sluh,
nato pa počasi še vid. Ob prebiranju romana se zdi, kot da
avtorja postopno odkrivata plasti svojega nezavednega in
hkrati plasti kolektivnega družinskega spomina.
Pogovor bo vodil Orlando Uršič.

Zgradba Galerije Velenje, v kateri je bila dolga leta tudi
mestna knjižnica, letos praznuje častitljivih 50 let. Na
razstavi bo predstavljena zgodovina zgradbe, njen
avtor arhitekt Adi Miklavc, vsebine, ki so jo oblikovale v
osrednje kulturno stičišče mesta in predmeti iz afriške
zbirke Františka Foita. Razstava zbirke najpomembnejših
slovenskih likovnih umetnikov in Foitove zbirke črnske
umetnosti sta bili prvi razstavi v takrat novi velenjski
galeriji. Razstava je nastala v sodelovanju Galerije Velenje,
Muzeja Velenje in Slovenskega etnografskega muzeja.

C E N I K O G L A Š E VA N J A
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V KOLEDARJU PRIREDITEV VELENJE

INFORMACIJE: info@festival-velenje.si, 03 898 25 82
V ceno ni vštet 20-odstotni DDV. Rok za rezervacijo oglasnega prostora in oddajo gradiva je do 15. v mesecu za
naslednji mesec. Pripravljene oglase za tisk s 3 mm robom za porezavo sprejemamo v formatu pdf, eps, jpg ali tif. Za
pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in barve v zapisu CMYK, fonti pa v krivuljah. Slike naj imajo
primerno ločljivost, to je vsaj 300 dpi.

L
a
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d
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Liko vni nate čaj

PIKIN PORTRET

Zbiramo portrete Pike
v različnih likovnih tehnikah.
Najboljše izdelke bomo
razstavili in nagradili.

Likovna dela z vašimi podatki dostavite
ali pošljite na Festival Velenje (blagajna),
Titov trg 4, 3320 Velenje
do 6. 9. 2021.

50

Ob vstopu na prireditveni prostor
v času javnih kulturnih prireditev
je potrebno upoštevati veljavne
javnozdravstvene ukrepe.
Brez QR-dokazila (digitalno ali
natisnjenega) o izpolnjenem
pogoju PCT obisk javnega
kulturnega dogodka ni mogoč.
Hvala za razumevanje.

Festival Velenje
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PROGRAM PRIREDITEV
VELENJE

Izdaja: Festival Velenje, zanj Barbara Pokorny
Izdajo omogoča: Mestna občina Velenje
Uredniški odbor: Neža Jovan, Barbara Pergovnik,
Antonija Lovrek Petric, Katarina Rošer, Matjaž Šalej,
Silvija Pirtovšek, Staša Štajnpihler, Barbara Pokorny
Fotografija na naslovnici: Peter Žagar
Ostale fotografije: arhiv Festivala Velenje ter arhivi
javnih zavodov, društev in gledališč
Oblikovanje: ma—ma studio
Tisk: Collegium graphicum, Ljubljana
Naklada: 2.500 izvodov
Koledar prireditev izhaja mesečno. Izdajatelj
koledarja ne odgovarja za morebitne spremembe
programa. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj
dogodka.
Informacije o prireditvah v Velenju lahko najdete
tudi na spletnih straneh: www.velenje.si in
www.festival-velenje.si.

Tu so objavljene tudi spremembe in dopolnitve
programa prireditev. Vse spremembe in dopolnitve
nam lahko sporočate po elektronski pošti
info@festival-velenje.si.
Dogodke Festivala Velenje običajno fotografiramo
in snemamo za namene obveščanja javnosti in
dokumentiranja dejavnosti zavoda. Fotografije in
posnetke uporabljamo za objave v tiskovinah, na
spletnih straneh, družbenih omrežjih ter drugih
medijih.

1 Zvonko Čoh
Informacije: Festival Velenje | www.galerijavelenje.si
03 828 00 10

ne zamudite
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Eden najvidnejših slovenskih ilustratorjev
O D P R TJ E P R E G L E D N E R A Z S TAV E
Četrtek, 9. 9. 2021, ob 18. uri, Galerija Velenje
“Ko opazujem naslikane podobe Zvonka Čoha,
imam občutek, da je eden največjih ljubiteljev tega
planeta in življenja, kar jih poznam. V vsakem bitju,
v vsakem predmetu, stvari in pojavu vidi dušo. Vsem
nariše oči, nos in usta, zato so v njegovih ilustracijah
poosebljeni celo kamni, planeti, špageti, oblaki, veter
… in celo prazen nič. Njegov bogati in plemeniti opus
je zakladnica duha in duhovitosti.«
Odlomek iz spremne besede Milana Eriča

Ilustrator Zvonko Čoh se je rodil leta 1956 v
Celju. Diplomiral je iz slikarstva na Akademiji za
likovno umetnost. Po večdesetletnem ukvarjanju
z ilustracijami za mladinski tisk se danes posveča
predvsem otroški literaturi. Najbolj znan je kot
avtor knjižnih ilustracij z nekonvencionalno likovno
govorico, polno humornih detajlov. Ilustriral je dela
številnih slovenskih avtorjev, med drugim Miroslava
Košute, Kajetana Koviča, Toneta Pavčka, Anje Štefan,
Andreja Rozmana Roze, številne ljudske pripovedi
v revijah Ciciban in Cicido, zbirke ljudskih pravljic
Čudežni mlinček, Za devetimi gorami, Zverinice,
pozdravljene, Enci benci na kamenci, Čoharije …
Poleg tega je tudi avtor več kratkih risanih filmov
(npr. Poskušaj migati dvakrat – 1981 in Poljubi
mehka me radirka – 1984) in prvega slovenskega
celovečernega filma Socializacija bika iz leta 1988.
Njegovi liki so, kot sam pravi, nekoliko karikirani
in trudi se, da ne bi bili vsi enaki, saj smo tudi
v resnici ljudje med seboj zelo različni, najsi bo
glede na zunanjost ali notranjost. Čoh najraje riše
s tempera barvami, skozi svoje stvaritve pa izraža
humor, barvitost in neizmerno iskrivost.
Razstava bo na ogled do 2. oktobra 2021.

2 Odprtje
32. Pikinega
festivala: Igra za vse!
Informacije: Festival Velenje | T 03 898 25 90
www.festival-velenje.si

ne zamudite

P R I H O D P I K E , S P R E J E M V E L E N J S K I H O L I M P I J C E V,
KONCERT SKUPINE ČUKI IN VEČER S ČASTNO POKROVITELJICO
Petek, 10. 9. 2021, ob 17. uri, Titov trg Velenje
Radovedna, iskrena in igriva Pika bo v Velenje na
Titov trg prišla v petek popoldan in v mestu rajala vse
do srede, 15. 9. Župan Mestne občine Velenje Peter
Dermol bo Piki predal županovo lento, skupaj bosta
sprejela velenjske olimpijce, sledil pa bo zabaven
koncert skupine Čuki. Zvečer ob 19.30 bo v mali
dvorani Doma kulture Velenje pogovor z letošnjo
častno pokroviteljico Pikinega festivala Evo Škofič
Maurer, klovneso in ustanoviteljico dobrodelnega
projekta Rdeči noski.
32. Pikin festival bo potekal pod sloganom Igra
za vse! V barvitem svetu kulture in umetnosti 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. V času festivala bodo odprta
številna mestna razstavišča, na ogled pa bodo tudi
številne kino predstave.

Celoten program festivala je objavljen na
www.pikinfestival.si.
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3 Janez Novak
Informacije: Festival Velenje | T 03 898 25 90
www.festival-velenje.si

ne zamudite
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Nova komedija s Slakonjo, Tošem
in Podričnikom
K O S E Ž I V L J E N J E O B R N E N A G L AV O …
Petek, 24. 9. 2021, ob 20. uri, Dom kulture Velenje, velika dvorana
Janez Novak je vzorčen primerek poštenega
državljana, ki živi svoje malo srečno življenje in
pridno hodi v svojo nepomembno službo. Lepega
dne mu na sistematskem pregledu potrdijo okužbo
s skrivnostnim virusom in življenje se mu obrne na
glavo.
Komedija z izvirnim naslovom "Smisel življenja
gospoda Lojtrice" je delo hrvaškega dramatika,
režiserja in igralca Saše Anočića, ki z odštekanim
humorjem mojstrsko nastavi ogledalo nesmiselnosti
ustroja družbe in usodi posameznika v njej.
Predstava je pri naših sosedih velika uspešnica, ki je
na sporedu že štirinajsto sezono.
Klemen Slakonja in Tadej Toš, stara znanca SiTi
Teatra BTC, in Gregor Podričnik, nedavni prejemnik
študentske Severjeve nagrade, vas bodo v stripovski
priredbi izvirnika prekužili s humorjem in vas za
debelo uro zaprli v karanteno smeha. Za morebitna
tveganja bomo upoštevali predpise in uredbe,
o stranskih učinkih pa se po ogledu predstave
posvetujte med seboj.

Igralci: Klemen Slakonja, Tadej Toš, Gregor Podričnik
Produkcija: SiTi Teater BTC
Zeleni abonma
Vstopnice za izven: 15 EUR

4

4 Ješ, Jež?
Informacije: Festival Velenje | T 03 898 25 90
www.festival-velenje.si

ne zamudite
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I G R A N A P R E D S TAVA Z A O T R O K E
Sobota, 25. 9. 2021, ob 10.30, Dom kulture Velenje, mala dvorana

Ste že kdaj srečali ježa, ki pojeta rap? Ki plešeta in
pokata vice? Če še ne, potem je skrajni čas, da se s
Pavlo in Viktorjem odpravite na avanturo od gozda
do mesta, kjer ju čaka cesta! Znata čez cesto?
Vesta, kaj je levo in kaj desno? Toliko vprašanj, a tudi
toliko odgovorov ponuja kratka avantura, v kateri ne
manjka smeha in rap glasbe!
Še nekaj zanimivosti o ježih. Ježi so zelo stara
skupina živali, njihovi predniki so se namreč pojavili
na zemlji ob izumrtju dinozavrov. Na Zemlji prebiva
15 vrst ježev, od tega imamo v Evropi samo 2 vrsti
ježev. Slovenci smo lahko ponosni, da živimo v deželi

kjer lahko srečamo obe, saj meja med tema dvema
populacijama poteka ravno pri nas. Na Goriškem
zato lahko srečamo obe vrsti!
Igralca: Sašo Weilgoni in Teja Bitenc
Produkcija: Pionirski dom - center za kulturo mladih
Za otroke od 2 leta, dolžina predstave 30 minut

Mini in Mega Pikin abonma
Vstopnice za izven: 5 EUR

5 Se spomniš spomina
Informacije: Festival Velenje | T 03 898 25 90
www.festival-velenje.si

ne zamudite

PREMIERA PLESNEGA DIPTIHA
Sreda, 29. 9. 2021, ob 18. uri, Dom kulture Velenje, velika dvorana
Ustvarjalca plesnega diptiha Se Spomniš
spomina Daša Grgič (Slovenija - Italija) in Ognjen
Vučinić (Hrvaška) sta tokrat iskala skupno kulturno
dediščino, navdih pa sta črpala iz nacionalnih
tradicionalnih plesov, pisnega in ustnega izročila,
glasbe, tradicionalnih plesov in obrti.
Prvi del v koreografiji Daše Grgič nosi naslov
Plenir, dragocena košara, s katero so za preživetje
v težkih preteklih časih izjemne primorske žene
hodile v Trst prodajat kmečke pridelke. Njihove
zgodbe in spomini so navdih za krajšo koreografijo,
ki se prepleta med gibom in pričevanjem. Mlekarice,
Šavrinke, Kruharice so še vedno prisotne v kolektivni
zavesti domačinov; zaslužijo si vso našo pozornost,
saj so nenadomestljiv del naše dediščine.
Drugi del diptiha Ognjena Vučinića pa ima naslov
Kamniti korak (Korak kameni). V njem Vučinić
tradicionalni narodni ples Nemo kolo prevede v izraz
modernega plesa. Le malo tradicionalnih kultur pozna
ples brez glasbene spremljave, zato je nemo kolo
našega širšega prostora zasluženo del nesnovne
svetovne kulturne dediščine. In čeprav ples nima
glasbene spremljave, se da v njem marsikaj slišati.
Koreografija: Daša Grgič (Plenir) in Ognjen Vučinić
(Korak kameni)
Plesalci: Mojca Majcen in Luka Ostrež (Slo), Zulejha
Kećo, Branko Mitrović (BiH) in Jakša Filipovac (Srb)
Produkcija: Balkan Dance Project, Festival Velenje,
Organizacija za afirmacijo baleta in sodobnega plesa
v BIH - Živimo balet

Abonma Mladost
Vstopnice za izven: 7 EUR
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NAPOVEDUJEMO
Z A OK TOBER 2021
JAZZ CONTINUO (SLO/HRV)

Vid Jamnik, Primož Grašič, Mario Mavrin
Koncert
Abonma Klub (1) in izven
Festival Velenje

2. oktober 2021, dvorana Centra Nova

PODJETNO VELENJE

Saša inkubator in Mestna občina Velenje

2. oktober 2021, Titov trg

TALIJA VELENJSKA – LJUBEZEN
MOJA
Premiera monoigre Karlija Čretnika
Gledališče Velenje in Festival Velenje

3. oktober 2021, Dom kulture Velenje,
mala dvorana

ZGODBE HIŠE KULTNEGA BETONA
Odprtje razstave ob 50-letnici stavbe
Galerija Velenje

7. oktober 2021, Galerija Velenje
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PIKA MIGA IN 4. MEDNARODNA
KONFERENCA PLESNE PEDAGOGIKE
»UČINKI PLESA«
Mini festival plesnih skupin in konferenca
JSKD-OI Velenje, Pikin festival,
Pedagoška fakulteta v Ljubljani

8.–10. oktober 2021, Dom kulture Velenje,
velika dvorana

DRŽAVNO PRVENSTVO V ROBOTIKI

Vzorčno mesto Velenje
9.–10. oktober 2021, Rdeča dvorana Velenje

VESNA

Premiera muzikla

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda

10. oktober 2021, Dom kulture Velenje,
velika dvorana

LUNAPRK KUGA

Kabaret
Mestno gledališče Ptuj
Zeleni abonma (2) in izven
Festival Velenje

14. oktober 2021, Dom kulture Velenje,
velika dvorana

59

SMEH NI GREH

NUMIFIL

Uroš Kuzman, Gimnazija Velenje in Festival Velenje

Festival Velenje

Zaključna produkcija

15. oktober 2021, Dom kulture Velenje,
velika dvorana

SUPER BRINA

Igrano-lutkovni muzikal
Gledališče Malih in Velikih, Ljubljana
Maksi (1) in Mega Pikin abonma
Festival Velenje

16. oktober 2021, Dom kulture Velenje,
velika dvorana

VSAK GLAS ŠTEJE

Gledališka predstava
SLG Celje
Beli abonma (1) in izven
Festival Velenje

18. oktober 2021, Dom kulture Velenje,
velika dvorana

Sejem numizmatike in filatelije
23. oktober 2021, Velenje

IZOBRAŽEVANJE FOLKLORNIH SKUPIN
JSKD-OI Velenje

23. oktober 2021, dvorana Centra Nova

HEJ PARTIZAN

Koncert Partizanskega pevskega zbora

Festival Velenje in Kulturno društvo Partizanski pevski zbor

24. oktober 2021, Dom kulture Velenje,
velika dvorana

POLOŽITEV TEMELJNEGA KAMNA
OB ZAČETKU IZGRADNJE PARKA
DRŽAVNOSTI
Ob 30-letnici samostojne Slovenije
Mestna občina Velenje

TRIO ALBA

25. oktober 2021, zelenica pri Spominskem
centru 91

Festival Velenje in Glasbena šola Fran Korun Koželjski

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE

Koncert
Abonma Klasika (1) in izven

22. oktober 2021, Glasbena šola Velenje,
Velika dvorana

Mestna občina Velenje

29. oktober 2021

G A L ERI JE IN R A Z S TAV IŠ Č A
V ME SE CU SEP T EMBRU
DOM KULTURE VELENJE

Titov trg 4, Velenje
Odprto: ob dogodkih v dvorani
www.festival-velenje.si, 03 898 2590
PREDDVERJE MALE DVORANE

PIKIN PORTRET

Razstava zbranih del likovnega natečaja
Razstava bo na ogled od 9. septembra dalje.

GALERIJA VELENJE

Titov trg 5, Velenje
Odprto: torek, sreda, petek: 10.00–18.00,
četrtek: 10.00–20.00, sobota: 10.00–13.00
www.galerijavelenje.si, 03 828 00 10

ZVONKO ČOH
Pregledna razstava

Razstava bo na ogled od 9. septembra do 2. oktobra.

MUZEJ NA VELENJSKEM GRADU
Ljubljanska 54, Velenje
Odprto: torek–nedelja: 10.00–18.00
www.muzej-velenje.si, 03 898 26 30

VELENJSKI GRAD: TRIDESET LET
BRZOSTRELKE MGV
Razstava bo na ogled septembra.

FOTO PAJK: POGLED ZA OBJEKTIV
FOTOGRAFSKEGA MOJSTRA VOLBENKA PAJKA
Razstava bo na ogled do konca novembra.

PRIJATELJA: PES IN NJEGOV ČLOVEK
Fotografska razstava Ksenije Mikor
Razstava bo na ogled do 6. septembra.

ŠALEŠKA DOLINA – DOLINA GRADOV
Multimedijska razstava Staneta Špegla
Razstava bo na ogled od 8. septembra.

Stalne razstave: Mastodont / Afriška zbirka / Med
romaniko in barokom / Stara trgovina in gostilna / Ko
je Velenje postajalo mesto / Šaleška dolina 1941–1945
/ Grajska kapela / Zbirka sodobne slovenske umetnosti
Gorenje / Zbirka kiparja Cirila Cesarja / 750 let
Velenjskega gradu, Pešpot na Velenjski grad

PODHOD POŠTA

info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

50. OBLETNICA PRVE RAZSTAVE AFRIŠKE
ZBIRKE FRANTIŠKA FOITA V VELENJU
Razstava bo na ogled septembra.
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GALERIJA NA PROSTEM

SPOMINSKI CENTER 1991 VELENJE

40 LET MESTNE ČETRTI
VELENJE LEVI BREG VZHOD

SPOMINSKI CENTER 1991 PREDSTAVLJA
ŠALEŠKO IN ZGORNJO SAVINJSKO DOLINO
V PROCESIH OSAMOSVAJANJA REPUBLIKE
SLOVENIJE.

Pešpot med pošto in Kardeljevim trgom
info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

Razstava bo na ogled septembra.

MESTNI STADION

info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

RAZSTAVA OB 70-LETNICI NOGOMETNEGA
KLUBA RUDAR VELENJE
Stalna razstava

PODHOD PESJE

Kopališka cesta 3
info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

Stalna razstava

POSLOVNI CENTER MEGATEL
(STEKLENA DIREKCIJA)
info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

VELENJSKE ZGODBE, ZGODBE IZ
PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI
Stalna razstava

info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

KOPALIŠČA V ŠALEŠKI DOLINI

RAZSTAVIŠČE STANDARD

HOTEL PAKA

NEMI OPAZOVALEC MEST
Fotografska razstava fotografij Velenjskega
gradu

Razstava bo na ogled do oktobra.

info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

20 LET POSLOVNO-KONFERENČNEGA
HOTELA PAKA
Stalna razstava

info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

Razstava bo na ogled septembra.
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FBUNKER,
FOTOGRAFSKO-FILMSKA GALERIJA

Podhod pri Vili Bianci
Odprto: ponedeljek, torek, četrtek in petek: 19.00–21.00,
sreda in sobota: 9.00–11.00,
nedelja: zaprto, za najavljene obiskovalce po dogovoru
info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

MLADOST NI NOROST
Fotografska razstava nagrajencev natečaja
Digitalna kamera
Razstava bo na ogled septembra.

ŠOLSKI CENTER VELENJE, B STAVBA
info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

VEŠČINA, ŠPORT, UMETNOST, NAČIN
ŽIVLJENJA?
Razstava ob 20-letnici Taekwondo & Kickboks
Stalna razstava

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA
PLEŠIVEC

RAZSTAVIŠČE VILE ROŽLE

Aškerčeva cesta 21, Sončni park, Velenje
Odprto: ponedeljek–petek: 9.00–17.00
www.vilarozle.si, 03 897 75 40

DELA MALE NAPOTNIKOVE KIPARSKE
KOLONIJE
SONČNE ZGODBE MLADEGA MESTA

KNJIŽNICA VELENJE

Šaleška 21, Velenje
Poletni odpiralni čas (mesec julij in avgust)
ponedeljek, sreda, petek: 8.00–15.00 /
torek, četrtek: 8.00–19.00 / sobota: 8.00–13.00
www.knjižnica-velenje.si, 03 898 25 66
OSREDNJE RAZSTAVIŠČE

PRVA BERILA
Razstava iz zbirke Prvih beril zbiratelja
in kulturnika Marjana Marinška
Stalna razstava

RAZSTAVA DRUŠTVA ZELIŠČARJEV VELENJE

info@muzej-velenje.si, 03 898 26 30

Razstava bo na ogled do 6. septembra.

ZAPUŠČINA ANE LUŠIN, CANKARJEVE
LJUBEZNI

OTROŠKA razIGRAnost
Razstava igrač iz igroteke

Stalna razstava

Razstava bo na ogled od 7. septembra.
SONČNA STENA

HERBARIJ, BREZČASNI ZAPISI NARAVE
Razstava Kate Laštro
Razstava bo na ogled septembra.
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DOMOZNANSKI ODDELEK

31. PIKIN FESTIVAL
Razstava gradiva

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

Razstava bo na ogled septembra.

Stari jašek – Koroška cesta, Velenje
Odprto: torek–sobota: 9.00–16.30
www.rlv.si/muzej, 031 752 418

MLADINSKA SOBA

VEZNA SOBA

RAZSTAVA DIJAKOV GIMNAZIJE VELENJE –
LIKOVNA SMER
Izbor likovnih del

VELENJSKE GLINENE PLOŠČICE – HERBARIJ
Brezčasni zapis narave avtorice Kate Laštro
Razstava bo na ogled do 10. septembra.

Razstava bo na ogled septembra.

MPS KOPALNICA
STEKLENA DVOJČKA

BRALKA MESECA: EVA ŠKOFIČ MAURER
Klovnesa in pisateljica, častna pokroviteljica
32. Pikinega festivala

JAMOMERSKE KARTE
Stalna razstava

ČRNA GARDEROBA

Razstava bo na ogled septembra.

INDIA WELCOME

OTROŠKI ODDELEK

HANIBAL SALVARO

SKOČIM SEM, STEČEM TJA, ŠPORT V VRTCU
JE DOMA
Razstava likovnih del otrok Vrtca Velenje
Razstava bo na ogled do 6. septembra.

PIKA NOGAVIČKA IMA RDEČA LIČKA
Razstava likovnih del otrok Vrtca Velenje
Razstava bo na ogled od 7. septembra.
OB KNJIŽNICI NA PLAŽI

NEKOČ JE BILO JEZERO
Razstava razglednic

Razstava bo na ogled septembra.

Razstava bo na ogled septembra.
PODZEMNI DEL MUZEJA 1

PODZEMNI NEZEMLJANI – STANE ŠPEGEL
Razstava skulptur
Razstava bo na ogled do 1. decembra.

LIGIJEV SALON – JAMSKI DEL SALONA

POETIČNA PODZEMNA PROGA
Poezija na predstavitvenih tablah avtorjev, ki
so ustvarjali v podzemlju: Tatjana Pregl Kobe,
Zlatko Kraljić, Božica Jelušić, Tomaž Letnar,
Kristjan Koželj, Vlado Poreduš in Stojan Špegel
Razstava bo na ogled septembra.
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MUZEJSKI PARK

RUDARJI
Fotografska razstava Aleksandra Kavčnika
Razstava bo na ogled do 28. oktobra.

UPRAVNA STAVBA PREMOGOVNIKA VELENJE

RAZSTAVIŠČE VILA BIANCA
Stari trg 3, Velenje
Odprto: ponedeljek–petek: 7.00–19.00,
sobota, nedelja in prazniki: 9.00–17.00
www.velenje-tourism.si, 03 896 18 60

DVA AVTORJA NA KOSU PREMOGA.
Aleksander Kavčnik in Miran Beškovnik.

MOJE MESTO, RAD TE IMAM
Razstava članov društva Šaleških likovnikov

AVLA MESTNE OBČINE VELENJE

VIDEZ TIPNEGA
Razstava članov društva Šaleških likovnikov

Stalna razstava

Titov trg 1, Velenje
Odprto: ponedeljek, torek, četrtek: 8.00–15.00,
sreda: 8.00–18.00, petek. 8.00–13.00
www.velenje.si, 03 896 16 00

RAZSTAVA GLINENIH IZDELKOV UDELEŽENCEV
PROJEKTA SOCIALNA AKTIVACIJA
»AS – AKTIVIRAJ SE!«
Razstava bo na ogled do 22. septembra.

ROKODELSKA RAZSTAVA ČLANOV
ŠALEŠKE POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV
UPOKOJENCEV

Razstava bo na ogled od 23. septembra do 8. oktobra.

Razstava bo na ogled od 10. septembra do 8. oktobra.

Razstava bo na ogled do 9. septembra.
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KONCERT OB OBČINSKEM PRAZNIKU

& 30 let MAX kluba

Oto&Pestner
Max klub all stars
Primož Grašič - kitara
Blaž Jurjevčič - klavir
Jure Pukl - saksofon
Dominik Krajnčan - trobenta
Aleš Avbelj - bas
Bruno Domiter - bobni
Marjan Petrej - pozavna

nedelja

19. 9. 2021 ob 19. uri

Titov trg

ri
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VPISOVANJE NOVIH ABONENTOV
| OD 17. DO 23. SEPTEMBRA 2021
Mini in Maksi Pikin, Mladost, Beli, Zeleni, Klub, Klasika, Filmski abonmaji
www.festival-velenje.si | vstopnice@festival-velenje.si | Tel.: 03/898 25 90 | 051 607 099
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10. 9. Odprt je festivala, 17.00
11.—12. 9. Festivalski vikend, 10.00—18.30
13.—15. 9. Pikini popoldnevi, 15.30—18.30
www.pikinfestival.si

