
Sobota, 2. aprila 2011, ob 10.00

Gledališče Ku-kuc, Lendava

MINEŠTRALALA
Režija: Miša Gerič in Urška Raščan.
Igrata: Urška Raščan (Pikapolonica) in 
Miša Gerič (maestro Mineštrone).
Pika Poka je zelo nesrečna. Vse ji gre 
narobe. Prepričana je, da ima smolo 
zato, ker ima 5 pik. Vse srečne Pike 
imajo namreč štiri pike ali pa šest pik, 
samo petih ne! Maestro Mineštrone,  ki 
ga lahko vidijo samo tisti, ki so srečni, 
ima recept za mineštro dobre volje, a 
kaj, ko ga Pika ne more videti. Skrivno-
stni kuhar zaprosi za pomoč otroke in 
nato ob odlični glasbi skupaj kuhajo 
naprej …
Čas trajanja je okoli 40 minut! Name-
njena je vsem, ki so starejši od treh let!

O S N O V N A  Š O L A  K O Z J ESobota, 12. marca 2011, ob 10.00

Lutkovno gledališče Fru-fru, Ljubljana
Ela Peroci:

MUCA  
COPATARICICA

Režija, priredba in glavna vloga:  
Irena Rajh Kunaver. 

Lutkovna pravljica ob živi glasbi in  
otroških pesmicah. 

Gre za priljubljeno pravljico o muci, 
ki nerednim otrokom odnese copate. 

Otroci sklenejo poiskati mucin dom 
in svoje copatke. V gozdu pa srečajo 

mnoge živali, ki muco tudi poznajo. S 
skupnimi močmi najdejo njeno hišico. 

Bo muca otrokom vrnila copatke …?
Za otroke od 3. leta dalje. Čas trajanja 

30 minut!

7.
2010/2011

Pokrovitelj:
Gostišče Švajger,
Miran Švajger s.p. 
Kozje

Osnovna šola Kozje, 
Roman Gradišek, ravnatelj  

in Marjan Marinšek, 
organizator

Vse predstave bodo v Kinodvorani v Kozjem,  
ob sobotah, ob 10.00. Predstave so odprte tudi  

za neabonente! Cena abonmaja 15 EUR.



Sobota 22. januarja 2011, ob 10.00

Mini teater Ljubljana

Jacob & Wilhelm Grimm: 

SNEGULJČICA
Predstava je nastala v okviru medna-

rodnega evropskega projekta »Puppet 
Nomad Academy«, ki ga sofinancira 

Evropska komisija.

Režija: Marek Bečka.
Igrata: Vesna Vončina in  

Aljaž Jovanović.

Lutkovna predstava za otroke, starejše 
od treh let.

Sobota, 12. februarja 2011, ob 10.00

Gledališče Kapitanova kajuta

AMEN POD  
KAMEN
Po motivih Astrid Lindgren.
Režija Marjan Marinšek. 
Igrata: Petra Kordiš, Marjan Marinšek in 
otroci osnovne šole Kozje.
Pika Nogavička ne hodi v šolo, potem 
pa se nekega dne odloči, da gre v šolo 
tudi ona. Zakaj je šla Pika Nogavička v 
šolo? 
Predstava je bila leta 2010, na Pikinem 
festivalu v Velenju, nagrajena z Zlato 
Piko, kot najbolj »pikasta predstava« 
na malem odru.
Dolžina 35 minut! Primerno za predšol-
ske otroke in nižjo stopnjo osnovnih šol.

Sobota, 6. novembra 2010, ob 10.00

Lutkovno gledališče Velenje
Alice Čop (po motivih bratov Grimm):

SNEŽINKA IN  
ROŽICA, Lutke
Režija: Alice Čop. Igrata: Vanja Krečič in 
Silvija Oštir. 
Umirajoča kraljica hoče spremeniti sti-
skaškega kralja, ki ima raje svoj zaklad 
kot družino. Izpove strašno uganko 
in z  njo prikliče hudobnega škrata, 
ki začara mlada princa Vilija in Jako v 
medveda in orla. V hišici ob gozdu pa 
s svojo mamo živita dve ljubki sestrici, 
Snežinka in Rožica. Nekega dne pri 
njiju potrka ranjeni medved …
Predstava traja 35 minut in je primerna 
za otroke od 3. leta dalje.

Sobota, 11. decembra 2010, ob 10.00

Lutkovno gledališče Fru-fru, Ljubljana 

RAČEK JUNIOR
Kuhar Matevž želi pripraviti omleto z ze-

lenjavo, pa je pozabil kupiti jajca. Le kako 
naj speče omleto brez jajc? Takrat se 

domisli in iz shrambe prinese veliko za-
prašeno jajce. “Gotovo je nojevo! Dovolj 

veliko bo za mojo omleto.” se zadovoljno 
nasmehne kuhar Matevž in razbije jajce. 

“Auuu, boooli!” se zasliši iz ponve in 
pod počeno lupino zagleda racmanovo 

glavo, ki radovedno gleda okrog sebe: “Si 
ti  moja mama? Ata? “ Kuharju je kmalu 

jasno, da danes ne bo spekel omlete. Ne 
preostane mu drugega, kot da se igra z 

racmanom. Mali rački pa se najraje igrajo 
skrivalnice, se žogajo in bobnajo po loncih. 
Po predstavi prihod dedka Mraza. Pokro-

vitelj predstave Droga Kolinska. 


