
POZDRAVlJENI!

September je mesec praznika mestne občine Velenje in mesec Pikinega festivala. 
Mesec, ko se v mestu odvije veliko prireditev, koncertov in drugih dogodkov v 
okviru praznovanja občinskega praznika, ter mesec, ko naše mesto preplavijo 
številne male in velike Pike v spremstvu malih gusarjev.

Katera izmed televizijskih ali 
fi lmskih vlog je bila zate največji 
izziv in najgloblji navdih?
Vloga v slovenskem televizijskem fi lmu 
Peklenski načrt, ker je bila moja prva. Stara 
sem bila 13 ali 14 let in se takrat zaljubila 
v proces nastajanja fi lma. Zdelo se mi je, 
da bi bilo to lahko nekaj, s čimer bi se rada 
ukvarjala v življenju.  
 
Kaj prinese s sabo uspeh, kot je 
prodor na svetovno fi lmsko sceno?
Odgovornost. 

Kako prepletaš in usklajuješ 
življenjske s fi lmskimi in medijskimi 
vlogami? 
Nič težje kot kdorkoli, ki je posvečen 
svojemu delu na eni in družini, prijateljem, 
domu na drugi strani. 
 
Individualnost Pike Nogavičke 
kontrira trendom potrošniške 
kulture, ki ima dosti raje 
uniformiranost Barbike kot 
unikatnost Pike. letos te je Pika 

Nogavička izbrala za častno 
pokroviteljico festivala po svojih 
merilih – kot pogumno in neustrašno 
žensko, ki je lahko navdih malim 
deklicam. Kaj bi jim sporočila?
Če te navdihuje Pika, je življenje 
zanimivejše, zabavnejše, bolj pustolovsko, 
kot če te navdihuje Barbika. In nikoli se 
ne postaraš, vsaj v duhu ne! Pika izziv vidi 
kot možnost in ne kot problem, Pika misli 
s svojo glavo in ima mnenje. Predvsem pa 
Pika ne čaka, da bo sreča prišla od zunaj. 
Ampak je za lastno srečo odgovorna sama. 
Pika živi življenje po svoje, Barbi pa čaka, 
da ji lepo življenje omogoči Ken :)

Tvoja velika ljubezen je tudi 
glasba. že dolga leto jo spremljaš, 
komentiraš, poslušaš … Kdo te 
trenutno odpelje najdlje?
Brez glasbe ne bi mogla živeti. Daje 
atmosfero življenju. Je kot ''soundtrack'' 
v fi lmu. Najdlje odpotujem z newyorškim 
bandom - Interpol.

Mislim, da sem v življenju 
največkrat narisala prav Piko 
Nogavičko s Fickom in konjem. 

Za pusta sem bila prav tako največkrat 
prav Pika Nogavička. Všeč mi je bila in mi 
je še vedno, ker je nagajiva, pogumna, ker 
je samostojna, ker ima rada živali in ker se 
ne zlomi pod pritiski okolja in pričakovanj 
družbe, ker si upa razmišljati izven okvirjev.
Je iskrena, zabavna, kreativna, močna, 
uporniška in pametna. 

Vedno sem želela biti kot Pika, zato mi je v 
čast, da bom letos ambasadorka Pikinega 
festivala v Velenju, od koder izhajajo tudi 
moje korenine. Komaj čakam na druženje 
z otroki in da bom z njimi lahko vstopila v 
Pikin pravljični svet - vsaj za nekaj dni. 

Veseli me, da je letošnji Pikin festival 
usmerjen v povezanost človeštva z naravo, 
v sprejemanje različnosti in zavedanje 
soodvisnosti med ljudmi in da izpostavlja 
pomembnost medgeneracijskega 
sodelovanja in zavedanje, da so edina 
konstanta v življenju spremembe. Eno 
življenje imamo na tem našem planetu, 
izkoristimo ga, bodimo vrelec pozitivnih 
sprememb, ne obsojajmo in 
bodimo prijazni drug do drugega, 
do živali in narave. 

Bogastvo letnih časov se zrcali na več 
načinov tako v živi kot neživi naravi, 

življenjskih ciklusih in barvah. 
Srečamo jih povsod: v drevesnih 
krošnjah, živalskih kožuščkih, z 
njimi so povezani ljudski običaji, 
praznovanja, delo na vrtu in 
polju, razna druga opravila in 

navade. Letne čase opisuje veliko 
pregovorov, doživljamo jih v pesmih 

in literaturi, ujeti so v likovnih delih in 
uglasbeni v Vivaldijevi mojstrovini. Letni 

časi spremljajo tudi življenjski ciklus človeka. 
Doživetje pomladi, poletja, jeseni in zime hkrati pa je 

še posebej zabavno in možno le na letošnjem Pikinem festivalu!

Za neustrašno Piko Nogavičko je svet 
odraslih izjemno dolgočasen. Njen svet je 
namreč ena sama zabavna dogodivščina. 
Otrokom je neizmerno všeč, nas, odrasle, 
pa spominja na brezskrbno otroštvo. 
Rdeča nit 26. Pikinega festivala je Krog 
letnih časov – vsak je drugačen, vsak 
je nekaj posebnega in edinstvenega. 
Častna pokroviteljica letošnjega festivala 
je slovenska televizijska voditeljica in 
igralka Katarina Čas. Festival pa ohranja 
tudi dobrodelno noto, zato naj vas ob 
tej priložnosti povabim k sodelovanju 
v akciji Zbiram sladkarije za prijatelja. 
Sladke priboljške, ki bodo pričarali 
nasmeh na obrazu otrok, katerih starši 
si ne morejo privoščiti veliko tovrstnih 
izdatkov, lahko oddate v Pikini mestni hiši. 
Z njimi bo Rdeči križ dopolnil družinske 
prehrambene pakete za družine v stiski.

September v Velenju torej zaznamuje 
Pika Nogavička. Letos že šestindvajsetič 
zapovrstjo. Zahvaljujem se številnim 
organizatorjem, mentorjem in drugim, 
ki ste pripomogli, da festival ponovno 
navdušuje z izjemno bogato vsebino. 

Lanski Pikin festival je bil po številu 
udeležencev rekorden, saj so našteli več 
kot 100 tisoč obiskovalcev. Naj bodo 
rekordni tudi vsi prihodnji. Želim vam obilo 
igrivih, nasmejanih in otroško nagajivih 
trenutkov z vašimi Pikami in gusarji.

Prijazno vabljeni v Velenje in SREČNO!

Bojan Kontič,
župan Mestne občine Velenje
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nedelja, 6. septembra 2015

10.30 | Kino Velenje – Hotel Paka
nevIDnI fant 
v sodelovanju s Kinom Velenje

16.00 | Kino Velenje – Hotel Paka
MInIOnI – sinhroniziran, 3D
v sodelovanju s Kinom Velenje

Sreda, 9. septembra 2015

18.00 | Velenjski grad - rondela
ODPrtje fOtOgrafSke raZStave 
IZtOka bOnČIne: OTROCI SVETA
v sodelovanju z Muzejem Velenje

Sobota, 12. septembra 2015

9.00 | Zbor: Gasilski dom Šalek
PIkIn PlanInSkI POhOD 
v sodelovanju s Pohodniškim krožkom 
Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje

nedelja, 13. septembra 2015

10.30 | Kino Velenje – Hotel Paka
PIkSlI 
v sodelovanju s Kinom Velenje

16.00 | Kino Velenje – Hotel Paka
legenDa O SarIlI – sinhroniziran
v sodelovanju s Kinom Velenje

torek, 15. septembra 2015

17.30 | Knjižnica Velenje
ODPrtje raZStav
urška StrOPnIk šOnC: 
KROG LETNIH ČASOV
vrteC velenje: PIKINO GLASBENO 
POTOVANJE SKOZI LETNE ČASE
katarIna ČaS: BRALKA MESECA
v sodelovanju s Knjižnico Velenje

Četrtek, 17. septembra 2015

od 16.00 do 19.00 | Velenjski grad - 
razstavišče in atrij
DelavnICa Za OtrOke In MlaDe 
Ob raZStavI alje krOfl:  EDINA 
PREBIVALKA SVOJEGA PLEMENA
v sodelovanju z Muzejem Velenje 

20.00 | Razstavišče eMCe plac
ODPrtje raZStave 
kaje flIS: MOJ PLANET
v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje 

nedelja, 27. septembra 2015

10.30 | Kino Velenje – Hotel Paka
julIja In alfa rOMeO 
v sodelovanju s Kinom Velenje

16.00 | Kino Velenje – Hotel Paka
MeDveD baMSI In MeStO tatOv – 
sinhroniziran
v sodelovanju s Kinom Velenje

Predfestivalski dogodki

PIKINE RAZSTAVE

Dogodki po festivalu

TEMA 
FESTIVAlA
KROG 

lETNIH 
ČASOV

knjIŽnICa velenje
Center Nova, Šaleška 21, Velenje
urška StrOPnIk šOnC: 
KROG LETNIH ČASOV
vrteC velenje: PIKINO GLASBENO 
POTOVANJE SKOZI LETNE ČASE
katarIna ČaS: BRALKA MESECA

MeStna knjIŽnICa šOštanj
Cesta Lole Ribarja 6, Šoštanj
PIka uStvarja: NAJLEPŠI IZDELKI 
PIKINIH FESTIVALOV

MuZej velenje
Velenjski grad, Ljubljanska 54, Velenje
IZtOk bOnČIna: OTROCI SVETA
alja krOfl: EDINA PREBIVALKA 
SVOJEGA PLEMENA

eMCe PlaC 
Rdeča dvorana, Šaleška 3, Velenje
kaja flIS: MOJ PLANET

trC jeZerO - OSreDnje PrIZOrIšČe 
PIkInega feStIvala
Pikina mestna hiša / Bela dvorana
fOtOgrafSka raZStava:
BARVE POLETJA
tZS In vrtCI: ZGODBE TURIZMA
Gozdiček ob jezeru
vrteC velenje: KRALJESTVO ŽIVALI

POšta velenje
Kidričeva cesta 2a
PrIlOŽnOStnI POštnI ŽIgI 
POšte velenje 

Soorganizatorji

PokroviteljicaOrganizator

Informacije

Festival Velenje: 03 898 25 71 / info@festival-velenje.si

Program 26. Pikinega festivala
Izdal: Festival Velenje, zanj Barbara Pokorny 
Zbrali in uredili: Neža Jovan in Ana Godec
Teksti: Neža Jovan in Ana Godec 
Scenografija: KUD Koncentrat 
Oblikovanje: Studio Marinšek & Marinšek
Ilustracije in Pikin zemljevid: Urška Stropnik Šonc 
Tisk: Tiskarna Eurograf, september 2015

POkrOvIteljI

PartnerjI

Uradna voda 
26. Pikinega festivala

Uradni avtomobil 
26. Pikinega festivala

MeDIjSkI POkrOvIteljI

INFO

PIkIna POšta 
pika@velenje.si

PIkIn raDIO 
96,3 MhZ www.pikinfestival.si

PREVOZI NATEČAJA
PrIZOrIšČe
Vstop na prizorišče je prost.
Informacije za obisk organiziranih skupin 
poiščite na www.pikinfestival.si.

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

DelOvnI ČaS 
PIkInega feStIvala 
na trC jeZerO
nedelja in sobota: 
10.00 – 18.30
dnevi med tednom: 
9.00 – 13.30 in 15.30 – 18.00, 
del zunanjih aktivnosti pa: 
9.00 – 18.30.
Med tednom boste lahko v času kosila 
obiskali vilo Čira-Čara, Pikino mestno 

ulico, telovadili na poligonih, se peljali s 
Pikino ladjo in uživali na Pikini plaži ob 
jezeru.

ODrI na OSreDnjeM 
PrIZOrIšČu trC jeZerO
Kapitanov oder: glavni oder na Pikini ulici
Gusarski oder: živahen oder pri vili 
Čira-Čara
Aničin oder: oder v Beli dvorani

Podajte se tudi v središče Velenja, kjer 
se v sklopu Pikinega festivala odvijajo 
številna odrska dogajanja, razstave in 
kulturni dogodki.

ParkIrIšČe
Na festivalskem območju TRC Jezero 
so urejena parkirišča. Avtomobile boste 
lahko v neposredni bližini osrednjega 
dogajanja parkirali za 2 EUR / dan. Za 
avtobuse veljajo posebne cene.

lOkalC
V Velenju je na voljo brezplačen mestni 
avtobus z imenom Lokalc. Izkoristite 
priložnost in se iz središča mesta do 
festivalskega prizorišča na TRC Jezero 
pripeljite z avtobusom. Lokalc vozi v 
obe smeri, vozni red pa je objavljen na 
mestnih postajališčih.

PIkIna laDja
Na Velenjskem jezeru bo iz pristana na 
plaži pred čolnarno vsak dan plula ladjica 
za 20 ljudi, na kateri bo tudi Pikin kapitan. 
Čudovita panoramska vožnja traja 20 
minut, v času festivala vožnja stane 2 EUR 
za odraslo osebo in 1 EUR za otroka. 

PIkIn DvOnaDStrOPnI 
PanOraMSkI avtObuS
26. septembra bo s postaje pred Pikino 
mestno hišo (TRC Jezero) na krožne 
20-minutne vožnje po Velenju vozil 
panoramski avtobus brez strehe. Vozni 
red je objavljen na postaji pred Pikino 
mestno hišo, potnike pa bo z vsemi 
turističnimi zanimivostmi seznanila Pika 
vodička. Cena vozovnice na osebo je za 
odrasle 2 EUR, za otroke pa 1 EUR.

PIkIn fOtOgrafSkI nateČaj
Tema: Barve poletja
Orodje: fotoaparat, telefon, tablica
Naloga: ujemi najlepši odtenek poletja 
Akcija: fotografijo pošlji na pika@velenje.si
Rok za oddajo: 18. september 2015
Nagrada: zlata pika – najvišje festivalsko priznanje
Sodelujete lahko otroci iz vrtcev in učenci šol ter drugih 
vzgojno-izobraževalnih ustanov.

DruŽInSkI nateČaj
Tema: Priprave na Pikin festival
Naloga: družina posname kratek film o tem, kako se pripravljajo na obisk festivala
Format: zaželeno 1280 x 720 (25 frames/second)
Dolžina: do 60 sekund
Rok za oddajo: do 25. septembra 2015 
Informacije: info@pikinfestival.si / 041 705 981
Video naložite na wetransfer.com in pošljite na pika@velenje.si
Nagrada: presenečenje za vso družino
Sodelujete lahko vse iznajdljive, ustvarjalne in kreativne družine. 
Filmi bodo objavljeni na FB strani Pikinega festivala in www.pikinfestival.si.

DObrODelna akCIja
nOvO SOnCe – Pika pomaga
Čokolada, bombončki, lizike, piškoti – vse je sladko in nadvse 
slastno. Si dovolj junaka, da se odrečeš svojemu posladku in 
ga v dobrodelni Pikini akciji podariš prijatelju v stiski? Zbrane 
priboljške bo prevzela lokalna organizacija Rdečega križa in z 
njimi dopolnila družinske prehrambne pakete.
Zbirno mesto, kamor lahko prineseš sladke dobrote na Pikin 
festival, je Pikina mestna hiša.
Hvala, ker si se odrekel posladku in ga namenil prijatelju v stiski!

turIStIČnI PaketI 
In OgleDI
Vabljeni na dvodnevni gusarski potep s 
Piko Nogavičko po Velenju. Pripravili smo 
posebej ugodne družinske pakete, ki poleg 
obiska Pikinega festivala vključujejo tudi 
nastanitev, prehrano in ogled mestnih 
zanimivosti. Več informacij: info.hotel@
mc-velenje.si ali tic@velenje.si.

PreSPIMO na 
PIkIneM feStIvalu
Kamp Velenje v času festivala nudi 
poleg kampiranja tudi spanje v mobilnih 
hišicah v neposredni bližini osrednjega 
prizorišča Pikinega festivala in 
Velenjskega jezera. Na voljo so Tomaževa, 
Aničina, Fickova in Alfredova vila, ki lahko 
gostijo 4 osebe (45 EUR/dan) ter Pikina in 
Kapitanova vila za 6 oseb (60 EUR/dan). 
Več na www.camp-jezero.si. Obiskovalci 
festivala lahko prespijo tudi v gusarskem 
taboru v šotorih, opremljenih s posteljami, 
več informacij na www.zoo-station.si.

Hey
Simbol blagovne znamke

MaterIalnI POkrOvIteljI

osnovne šole in številne druge 
organizacije ter društva iz Šaleške doline.



VSAK DAN 
V PIKINI DEžElI
ČOlA HOP, ČOlA HEJ, 
ČOlA HOPSASA!

PISanI krOg 
uStvarjalnIh 
DelavnIC: 
jesen, zima, pomlad, poletje
Ustvarjalne delavnice so tesno poveza-
ne s temo festivala. Vsak izdelek pripo-
veduje svojo zgodbo in zgodbo letne-
ga časa, ki ga predstavlja. Ker imamo 
pri nas v Sloveniji 4 letne čase – kar je 
največ na našem planetu – ustvarjamo 
v 4 ustvarjalnih sklopih in spoznavamo 
značilnosti, zakonitosti, darove in nau-
ke naših letnih časov. Vabljeni v ustvar-
jalne, eksperimentalne ter znanstvene, 
doživljajske in skupinske delavnice.

Pikina mestna hiša
Prva postaja, kjer se obiskovalci festi-
vala primerno uredimo, je Pikina me-
stna hiša. Tu se namreč nahaja lepo-
tilnica, kjer deklicam na lička narišejo 
pege in lase spletejo v kitke, fantje pa 

dobijo brke in gusarsko prevezo. Pri-
merna oblačila za obisk glavne zgrad-
be Pikinega festivala so to leto zago-
tovo rokavice, kapa in šal. Ustvarjalne 
delavnice, v edini trdno grajeni in zato 
tudi toplejši zgradbi na festivalu, po-
tekajo na temo dveh hladnejših letnih 
časov: jesen in zima. Vremenarji oblju-
bljajo, da snežnih padavin v Pikini me-
stni hiši zagotovo ne bo, vsak dan fe-
stivala pa tam izdelujemo snežne kro-
gle in še 39 drugih zanimivih izdelkov.

Otok taka-tuka in 
gusarska trdnjava
Na otoku je vroče poletje, za kar pri-
poročamo sončna očala in zaščitno 
pokrivalo. Nič hudega, če teh dodat-
kov še nimate – izdelajte jih v delavni-
cah. V Gusarski trdnjavi je polno po-
mladno razigranih, pisanih in ustvar-
jalnih kotičkov, kjer kar puhti od domi-
šljije in raziskovanja.

PIkInO MeStO
V Pikinem mestu najdete čisto vse in 
še več. Pisani portali mestnih hišic va-
bijo, da jih obiščete, raziščete in spo-
znate njihove prebivalce. Iz pekarne 
diši po svežem kruhu, pred mlekar-
no lahko pomolzete kravo ali kozo in 
se osvežite s sladoledom ali mlečnim 
napitkom, v Pikini trgovini si izberete 
spominek na naaaajbolj zabaven festi-
val, na pošti odpošljete kartico s Piki-
no znamko, v banki preverite, ali je vaš 
denar veljaven, v mavrični vili so na 
ogled lončki, ki žarijo v temi. Prisluh-
nite prijaznemu nasvetu medicinske 
sestre v zdravstvenem domu in poslu-
šajte posnetek svojega glasu na radiu, 
v hišici Sonijevo vesolje se nahaja 

galaksija motoričnih izzivov, v hiši-
ci Zoo pa domujejo puhaste, roževina-
ste in pernate živalce. Ne pozabite po-
mežikniti najljubši opici v Fickarnici! 
V mestu se nahaja tudi velika plenič-
karnica, namenjena malčkom, da se v 
njej razgibajo, nahranijo, spočijejo ali 
osvežijo (parkirišče za štirikolesnike je 
zagotovljeno). Kuharski mojstri bodo 
v Pikini kuhinji pripravljali specialitete, 
po urniku pa bodo z njimi potekale tudi 
delavnice za male kuharje. Najslajše, 
najboljše in ravno prav velike Pikine 
čalapinke pečejo v leseni hišici, zago-
tovo pa ne boste spregledali tudi pisa-
ne ponudbe stojnic Pikinega sejma.

kraljeStvO ŽIvalI 
Ste že bili v gozdu, kjer prebivajo živa-
li z različnih delov sveta? Stavimo, da 
ne! Izkušena zoologinja vam bo poka-
zala pot do žirafe, krokodila in letečih 
rib. Pazite, da se ne zapletete v pajko-
vo mrežo ali da vas po glavi ne pož-
gečka navihani papagaj. 

DrevO ŽIvljenja
Velikansko talno drevo nas vabi na 
sprehod skozi vse štiri letne čase. 
Začnemo pri koreninah, nadaljujemo 
po deblu, potem pa se odločimo, kate-
ra veja nam najbolj odgovarja – vsaka 
ponuja spoznanja in modrosti enega 
od štirih letnih časov. 

vIle ZeMljanke
Pletemo in tkemo veje, rišemo z ze-
mljo, zlagamo kamenčke in drobimo 
listje. V hišicah, narejenih iz vej, uži-
vamo v darovih narave in jo začutimo 
v vseh njenih odtenkih. S prstki jo po-
tipamo, z ušesi prisluhnemo, z jezi-
kom okusimo, z nosom povonjamo in z 
očmi občudujemo.

PIkIn CIrkuS
Si že poskusil voziti monocikel in žon-
glirati s kar petimi žogicami naenkrat? 
V Pikinem cirkusu se priučimo vsaj 
ene akrobatske veščine. V družbi moj-
strov tega zabavnega poklica nikoli ne 
zmanjka smeha in zabave.

InDIjanCI In 
tabOrnIkI
Zvoki bobnov in beli šotori nas vabijo 
na obisk indijanske vasi, kjer spozna-

mo užitne rastline, ki jih lahko nabira-
mo in uživamo v različnih letnih časih. 
V taborniškem taboru so postavlje-
ni zeleni šotori. Vsako jutro s taborni-
ki dvignemo zastavo in zapojemo ta-
borniško himno. Na velikih igralih pre-
skusimo ravnotežje, se učimo splesti 
različne vozle in spoznavamo taborni-
ške znake.

ŽIve lutke
Izgledajo nenavadno. Stojijo negibno, 
se tu in tam malo premaknejo, včasih 
nam celo pomežiknejo. Živi kipi, ali kot 
jim pravimo žive lutke, so ulična pre-
senečenja, ki nam polepšajo dan. Iz-
koristite jih tudi za odlično fotografijo! 

POlICIja, vOjSka In 
gaSIlCI na ObISku
Rdeč tovornjak, moder avtomobil, ze-
leni oklepnik – saj veste, kateri pripa-
da komu? Spoznajmo različne enote, 
oddelke in divizije naših uniformiranih 
služb, ki nam po potrebi vedno prisko-
čijo na pomoč. 

PaSja POStaja
Prijazni kosmatinci različnih rasti, 
oblik in barv bodo na festivalu prisot-
ni od ponedeljka od petka. Na poligo-
nu Kinološkega društva Velenje (med 
17.00 in 18.00) spoznavamo različne 
pasme, se družimo s terapevtskimi psi 
in ljubkimi pasjimi mladički ter obču-
dujemo spretnostne veščine štirinož-
cev. Psi reševalci so na travniku osre-
dnjega prizorišča z nami v soboto.

telOvaDnICa
Za razgibavanje krakov in krepitev mi-
šic sta na voljo atletski in gimnastični 
poligon na svežem zraku. V popoldan-
skem času na osrednjem travnatem 
delu prizorišča potekajo predstavitve 
različnih velenjskih športnih klubov in 
nič jih ne razveseli bolj, kot to, da se 
jim pridružimo pri vadbi. 

vIla ČIra-Čara
Kraj, ki mu ni para! Tukaj živi Pika No-
gavička. Z gusarji, ki varujejo Pikin dom, 
se lahko pomerite v veščinah sabljanja, 

plezanja, spretnostih na hoduljah in še 
kaj. Ne pozabite Piki voščiti lahko noč, 
preden zapre polknice na svoji vili in se 
odpravi spat – vsak dan ob 18.30.

POD klObukOM
Mednarodni sklop Pikinega festivala, 
kjer s prostovoljci mednarodnega ta-
bora, ki prihajajo z različnih dežel na-
šega planeta, izdelujemo različna po-
krivala: poletna, zimska, jesenska, 
pomladna, tradicionalna, moderna in 
prav posebna. Bo kakšen klobuk pri-
stal tudi na tvoji glavi?

16.00 | TRC Jezero - Kapitanov oder 
SveČana OtvOrItev feStIvala
In Zabava Z MaraaYO

Ponedeljek, 21. septembra 2015

9.00 – 13.30 in 15.30 - 18.00 | TRC Jezero
uStvarjalne DelavnICe štIrIh 
letnIh ČaSOv

9.00 – 18.30 | TRC Jezero – 
zunanja prizorišča
DOgajanja v PIkInI DeŽelI

9.30 in 11.30 | Dom kulture Velenje – 
Pikin oder
Igrana predstava 
grOZnI gašPer 
Gledališče Koper in SNG Nova Gorica

9.30 in 11.30 | Glasbena šola Velenje – 
Tomažev oder
Lutkovna predstava
SvInjSkI PaStIr
Lutkovno gledališče Velenje – Festival Velenje

15.30 | TRC Jezero – Gusarski oder
Zrak v Mehu - kadarkoli vsepovsod
harMOnIkarSkI OrkeSter 
Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega 
Velenje

16.00 | TRC Jezero – Kapitanov oder
O POlŽu, kI je kuPOval nOvO hIškO
Vrtec Velenje – enota Vrtiljak

16.00 | Zbirno mesto: pri čolnarni
PIkInO DruŽInSkO kOleSarjenje
v sodelovanju z Mestno občino Velenje

16.30 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
SneŽInka In rOŽICa
Lutkovno gledališče Velenje – Festival Velenje

17.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Glasbeni nastop 
ManCa DreMel

18.00 | TRC Jezero – Indijanski tabor
InDIjanSkI veČer

18.30 | TRC Jezero – vila Čira-Čara
PIka vOšČI lahkO nOČ

torek, 22. septembra 2015

9.00 – 13.30 in 15.30 - 18.00 | TRC Jezero
uStvarjalne DelavnICe štIrIh 
letnIh ČaSOv

9.00 – 18.30 | TRC Jezero – zunanja 
prizorišča
DOgajanja v PIkInI DeŽelI

9.30 in 11.30 | Dom kulture Velenje – 
Pikin oder
jankO In Metka
Čarobna dežela
Pravljična opera 

9.30 in 11.30 | Glasbena šola Velenje – 
Tomažev oder
Igrana predstava
SaPraMIška
Kulturno društvo Škale

10.30 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
trIje PrašIČkI
Lutkovno gledališče Velenje – Festival Velenje

15.30 | TRC Jezero – Gusarski oder
kakO nareDIMO grOM - Poletje
tOlkalnI anSaMbel 
Glasbene šole Frana Koruna 
Koželjskega Velenje

18.00 | TRC Jezero – Kapitanov oder
koncert ManCa šPIk

18.30 | TRC Jezero – vila Čira-Čara
PIka vOšČI lahkO nOČ

Četrtek, 24. septembra 2015

9.00 – 13.30 in 15.30 - 18.00 | TRC Jezero
uStvarjalne DelavnICe štIrIh 
letnIh ČaSOv

9.00 – 18.30 | TRC Jezero – zunanja prizorišča
DOgajanja v PIkInI DeŽelI

9.30 in 11.30 | Dom kulture Velenje – Pikin 
oder
Komično-fantazijska pustolovščina
gulIverjeva POtOvanja 
SNG Maribor

9.30 in 11.30 | Glasbena šola Velenje – 
Tomažev oder
Igrana predstava
vIla MalIna
Vrtec Velenje – enota Lučka

10.30 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
trIje PrašIČkI
Lutkovno gledališče Velenje – Festival 
Velenje

15.30 | TRC Jezero – Gusarski oder
neŽnI Zven gOZDa - Pomlad
kItarSkI OrkeSter 
Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega 
Velenje

16.00 | TRC Jezero – Kapitanov oder
PIkaPOlOnICa In PIke
Vrtec Velenje – enota Ciciban

17.00 | TRC Jezero – Knjižna četrt
ZakljuČek PIkIne bralne ZnaČke 
In kOnCert aDIja SMOlarja
v sodelovanju s Knjižnico Velenje 

18.00 | TRC Jezero – Cirkuška četrt
CIrkuškI veČer

18.30 | TRC Jezero – vila Čira-Čara
PIka vOšČI lahkO nOČ

19.30 | Glasbena šola Velenje
veČer PrIjateljStva 
Velenje - Sarajevo
V sodelovanju z OŠ Gorica in OŠ Safvet-beg 
Bašagić Sarajevo

Petek, 25. septembra 2015

9.00 – 13.30 in 15.30 - 18.00 | TRC Jezero
uStvarjalne DelavnICe štIrIh 
letnIh ČaSOv

9.00 – 18.30 | TRC Jezero – zunanja 
prizorišča
DOgajanja v PIkInI DeŽelI

9.00 – 18.30 | TRC Jezero 
gObarSka raZStava
v sodelovanju z Gobarskim društvom 
Marauh Velenje

9.30 | Dom kulture Velenje – Pikin oder
Lutkovno-igrana predstava 
veDnO te IMa nekDO raD 
Mestno gledališče Ptuj in Gledališče Lalanit

9.30 in 11.30 | Glasbena šola Velenje – 
Tomažev oder
Baletna predstava
trnuljČICa
Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega 
Velenje – oddelek za balet

10.30 – 18.00 | TRC Jezero – vstopna 
postaja pred Belo dvorano
Krožna panoramska vožnja po Velenju
PIkIn DvOnaDStrOPnI avtObuS
v sodelovanju s TIC Velenje

10.30 | TRC Jezero – Kapitanov oder
plesni nastop
tWIrlIng In MaŽOretnI klub Pet 
eleMentOv

10.30 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
O ljuDeh, ŽIvalIh In kaMnIh
Lutkovno gledališče Velenje

11.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Tamburaška in plesna skupina
kD MeĐIMurje

11.30 | TRC Jezero – Kapitanov oder
plesni nastop
PleSnI StuDIO n

12.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
grDI raČek
Grajsko lutkovno gledališče Sevnica

12.30 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
PravljIČnI POlIgOn 
Lutkovno gledališče Velenje

12.30 | TRC Jezero – Kapitanov oder
Koncert
nIght flIght

13.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Koncert
anu

13.00 | TRC Jezero – Kapitanov oder
PreDStavItev InfODrOMa
RTV Slovenija

13.00 | TRC Jezero – igrišče za tenis pri 
Beli dvorani
gaSIlSkO tekMOvanje Za 
ZlatO PIkO
za pionirje in pionirke
v sodelovanju z Gasilsko zvezo Šaleške doline

13.30 | TRC Jezero – Kapitanov oder
Akrobatsko žonglerski nastop
f&b aCrObatICS 

14.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
ZverjaSeC In ZverjašČek
OŠ Mihe Pintarja Toleda

15.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Koncert
trOet

16.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Priden možic – pravljice na žlico
vrOČa ŽuPa

16.30 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
MetuljČek CekInČek
Lutkovno gledališče Velenje

17.00 | TRC Jezero – Zeleni oder 
ZakljuČna SveČanOSt feStIvala 
Podelitev najvišjih festivalskih 
priznanj – zlatih pik in koncert 
ZMelkOOW 

nedelja, 20. septembra 2015

PIkIn DruŽInSkI Dan

9.00 | Zbor: Čolnarna Velenje
PIkIna MInI avantura 
Igriva mestna pustolovščina za družine
v sodelovanju z Društvom tabornikov Rod 
Jezerski zmaj Velenje – Adventure race 
Slovenia

10.00 – 17.00 | TRC Jezero
uStvarjalne DelavnICe štIrIh 
letnIh ČaSOv

10.00 – 18.30 | TRC Jezero – 
zunanja prizorišča
DOgajanja v PIkInI DeŽelI

10.00 – 18.30 | TRC Jezero 
Umetniška tržnica
PIkIn bazart

10.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
PravljICa O rePI
Goriška dekleta

10.00 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
PravljIČnI POlIgOn
Lutkovno gledališče Velenje – Festival Velenje

10.30 | TRC Jezero – Kapitanov oder
Plesni nastop
PleSna šOla SPIn

10.30 | Kino Velenje – Hotel Paka
Prava nOta 2 
v sodelovanju s Kinom Velenje

11.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Igrana predstava
guSarjI
Družinsko gledališče Kolenc

11.30 | TRC Jezero – Kapitanov oder
Pesmi za otroke
anIka hOrvat S kItarIStOM

12.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
ČarOvnIk grega

12.30 | TRC Jezero – Kapitanov oder
kOleDa Se PreDStavI

13.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
ZaljubljenI ŽabeC
Lutkovno gledališče FRU-FRU

13.30 | TRC Jezero – Kapitanov oder
Glasbeni nastop
gODba veteranOv unIverZe Za III. 
ŽIvljenjSkO ObDObje velenje

14.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Pripovedovanje in petje
ljOba jenČe – kOvaČ jurIj

14.00 - 16.00 | TRC Jezero – Labirint
škratja šOla
KUD Potovke

14.30 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
jankO In Metka
Lutkovno gledališče Velenje

15.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Predstava in koncert
PaPelItO in brenCl banDa: 
PaPIr'n'MuZka

16.00 | Kino Velenje – Hotel Paka
Mun: varuh lune – sinhroniziran
v sodelovanju s Kinom Velenje

15.30 | Zbirno mesto: Titov trg
PIkInO rOlanje
v sodelovanju s športnim društvom 
Zoo Station in zavodom Menserola

16.00 | TRC Jezero – Kapitanov oder
MeDveD IšČe PeStunjO
Vrtec Velenje – enota Najdihojca

16.30 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
MetuljČek CekInČek
Lutkovno gledališče Velenje – Festival Velenje

17.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Kolaž plesnih točk 
M DanCe

17.30 | TRC Jezero – Knjižna četrt
lOneC PravljIC
V sodelovanju s KUD Potovke in Knjižnico 
Velenje

18.00 | TRC Jezero – pri tabornikih
tabOrnIškI veČer

18.30 | TRC Jezero – vila Čira-Čara
PIka vOšČI lahkO nOČ

19.30 | Mala dvorana Doma kulture Velenje
Večer s častno pokroviteljico festivala
katarInO ČaS

Sreda, 23. septembra 2015

9.00 – 13.30 in 15.30 - 18.00 | TRC Jezero
uStvarjalne DelavnICe štIrIh 
letnIh ČaSOv

9.00 – 18.30 | TRC Jezero – 
zunanja prizorišča
DOgajanja v 
PIkInI DeŽelI

9.30 in 11.30 | Dom kulture Velenje – 
Pikin oder
Igrana predstava
eMIl In DetektIvI
Lutkovno gledališče Ljubljana

9.30 in 11.30 | Glasbena šola Velenje – 
Tomažev oder
Igrana predstava
DOgODIvšČIne ZvItOrePCa, trDOnje 
In lakOtnIka
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

10.30 | TRC Jezero – Gusarski oder
bIkeC ferDInanD
Lutkovno gledališče Velenje – Festival 
Velenje

15.30 | TRC Jezero – Gusarski oder
Strune In kOnjSkI reP - Zima
MlajšI gODalnI OrkeSter 
Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega 
Velenje

15.30 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
PravljIČnI POlIgOn
Lutkovno gledališče Velenje – Festival Velenje

16.00 | TRC Jezero – Kapitanov oder
CeSarjeva nOva OblaČIla
Vrtec Velenje – enota Tinkara

16.30 | TRC Jezero – čolnarna
Interaktivna igrana predstava
POvODnI MOŽ
KUD Potovke

17.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
hIša benDOv Se PreDStavI

17.30 | TRC Jezero – Kapitanov oder
ŽuPanOv SPrejeM Za PrvOšOlCe
v sodelovanju z Mestno občino Velenje

10.30 | TRC Jezero – Gusarski oder
bIkeC ferDInanD
Lutkovno gledališče Velenje – Festival Velenje

15.30 | TRC Jezero – Gusarski oder
kakO Se SlIšI veter - jesen
MlajšI PIhalnI OrkeSter
Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega 
Velenje

16.00 | TRC Jezero – Kapitanov oder
PICkO In PaCkO
Vrtec Velenje – enota Lučka

16.30 | TRC Jezero – Lutkovna četrt
jankO In Metka
Lutkovno gledališče Velenje – Festival Velenje

17.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Glasbeno plesna zabava
StuDIO 25 In kuD baObab: 
afrIška glaSba In PleS

17.00 | Velenjsko jezero 
SuP SPrInt In ZOO Žur
v sodelovanju s športnim društvom 
Zoo Station

18.00 | TRC Jezero - ploščad
PIkIn DISkO
DJ Mrki

18.30 | TRC Jezero – vila Čira-Čara
PIka vOšČI lahkO nOČ

Sobota, 26. septembra 2015

PIkIn Dan

9:00 | Mestni stadion Velenje
PIkIn atletSkI MItIng
v sodelovanju z Atletskim klubom Velenje

9:00 | TRC Jezero
DObrODelnI tek never gIve uP
v sodelovanju s Športno zvezo Velenje in 
Športno humanitarnim društvom 
Never give up!

9.00 | TRC Jezero – zbor: pri čolnarni 
PIkIna jaDralna regata
v sodelovanju s Klubom vodnih športov Velenje

10.00 – 17.00 | TRC Jezero
uStvarjalne DelavnICe štIrIh 
letnIh ČaSOv

10.00 – 18.30 | TRC Jezero – zunanja 
prizorišča
DOgajanja v PIkInI DeŽelI

10.00 – 18.30 | TRC Jezero 
DObrODOšlI v našeM MeStu
v sodelovanju s Turistično zvezo Velenje

10.00 | TRC Jezero (začetek pri vili Čira-Čara)
geOPIka
Geolov s pomočjo GPS naprave (Geocaching)

10.00 – 18.30 | TRC Jezero 
gObarSka raZStava
v sodelovanju z Gobarskim društvom 
Marauh Velenje

10.00 | TRC Jezero – Gusarski oder
Predstava v švedščini
PIPPI PIraten
OŠ Preserje pri Radomljah

PrOgraM 

uMetnIške ČetrtI

lutkovna četrt
V hiši lutk spoznajte in preizkusite raz-
lične tipe in oblike lutk, nekatere so 
večje kot mi, druge lahko nataknemo 
na prst. V starem televizijskem spre-
jemniku domuje TV Pikica, ki jo lah-
ko prebudite z obračanjem gumbov, 
na odru ob Hiši lutk pa bo vsak dan na 
sporedu vsaj ena lutkovna predstava!

likovna četrt
Packa gor, packa dol. S čopičem v 
roki ali glino med prsti postanemo či-
sto pravi umetniki. Ker je tema festi-
vala Krog letnih časov, tudi v atelje-
ju ustvarjamo na to temo. Umetniki v 
galeriji nas poučijo o različnih umetni-
ških tehnikah kot so risanje, kiparje-
nje, kolaž in še kaj. Na ogled bodo fo-
tografije znanih del najslavnejših av-
torjev, ki so na platno ujeli mehkobo 
poletja, svežino pomladi, barvitost je-
seni in spokojnost zime.

knjižna četrt
Knjižne police so polne zanimivih, pu-
stolovskih in hudomušnih knjig, ki kar 
kličejo, da pokukamo vanje. Na voljo 
so zabavne XXL igre, kot so Jenga, 4 v 
vrsto in Človek ne jezi se. Spretni prst-
ki bodo lahko izdelali knjižno kazal-
ko ali glineno tablico z zelišči. Tukaj se 
lahko udeležite pravljične joge in po-
skusite osvežilni zeliščni napitek. 

Muzejska četrt
V Muzejski četrti je vsak dan poleg Mu-
zeja Velenje na obisku še kakšen slo-

venski muzej ali galerija. Na ogled in 
preizkušnjo so predmeti, ki so jih ljudje 
včasih uporabljali za opravila v različ-
nih letnih časih. Po dobro opravljenem 
delu je na vrsti praznovanje – praznu-
jemo v vseh letnih časih in spoznavamo 
običaje ter navade, povezane z življenj-
skim obdobjem, delom in koledarjem.

Plesna četrt
Hitro v Plesno garderobo! Sezujmo če-
vlje in nogavice ter odložimo odvečna 
oblačila. Z elegantnimi koraki stopi-
mo na plesni pod. Tam nas že pričaku-
je učiteljica plesa. Vsak dan so na ur-
niku različne plesne zvrsti in tehnike, s 
katerimi se naučimo novih plesnih gi-
bov in korakov. Domišljiji pustimo pro-
sto pot in z gibanjem ujemimo krog le-
tnih časov!

glasbena četrt
Hiša glasbe vsak dan gosti skupino 
glasbil. V meh bomo ujeli zrak, s tol-
kali ustvarjali grom poletnih neviht, 
z godali pričarali zimsko pravljico, z 
brenkali nežni zven pomladnega goz-
da, kako se sliši veter pa bo zazvene-
lo iz pihalnih inštrumentov. Izkustve-
ne glasbene delavnice v Hiši glasbe so 
pravi zvočni laboratorij! 

filmska četrt
Pozor, kamera teče! Tu se prelevimo v 
režiserja, igralca, kostumografa, sce-
narista, montažerja ali celo pomoč-
nika snemalca. V studiu na prostem 
snemamo kratke filme v stop-motion 
tehniki, zato izkoristi priložnost in po-
stani filmska zvezda ali zvezdnik.


