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NAZIV

1

Mini teater

NASTOP

NAPOVED

MENTORJI

Predstava vrača naivni optimizem vesoljske dobe – dobe,
v kateri so ljudje prihodnost še videli v najbolj bleščečih
barvah. V tem duhu so tudi dogodivščine izumitelja
Dogodivščine
Kurame predstavljene v bleščečih barvah in v prav takšnih
Nik Škrlec, Maruša Majer
izumitelja Kurame
lučeh, morda celo z nekoliko preveč optimističnim
pristopom, ki pogosto vodi v zabavne trenutke, v katerih
imajo izumi glavnega junaka pogosto tudi nepredvidene
stranske učinke.
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Vrtec Zelena jama

Huda mravljica

3

OŠ Primoža Trubarja
Velike Lašče

Izgubljena žogica

ZAČETEK
09:00

V glasbeno plesni dramatizaciji nagajive mravljice uničijo Anita Novak Valant, Petra
trdo delo svojih vrstnikov. Na koncu ostanejo osamljene in
Peternelj, Aleksandra
žalostne, a ker se pokesajo za svoja dejanja, jih vrstniki
Trtnik, Alenka Salobir,
sprejmejo medse in skupaj zaplešejo.
Mojca Grum, Anica Eržen

V igri otroci izgubijo žogico. Iščejo jo po gozdu in živali jim
pri tem pomagajo. Jo bodo našli?

Branka Levstik, Vera
Lipovec

10:50
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Vrtec Pedenjped

Ob bistrem
potočku je mlin

Ob glasbi, plesu in igrah bodo otroci prikazali kako so se
igrali nekoč in kako so bili oblečeni.

Dimnik Irma, Lipej
Bojana,Savič Rok
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TV Novi Sad

Leteča Gitara

Branimir Rosić, kantavtor, ki s skupino nastopa tudi v
večernem programu festivala "Igraj se z mano", se bo
predstavil z zabavnim glasbeno-animacijskim programom.

Branimir Rosić
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CVD Golovec

Ribič in njegova
žena

V zgodbi o ribiču in njegovi ženi sta se revščina in beda
naselila v njun dom. Ali bosta uspela prekiniti urok
nesreče?

Jajcevic Monika, Kociper
Nina, Kuzner Simon

11:50
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OŠ STANETA ŽAGARJA
KRANJ

predstava V
KNJIŽNICI

Predstava gledališke skupine Žagarčki. Junaki pravljic
(Pepelka, Juri Muri, Zvezdica Zaspanka, Bogdanka in Mojca
Pokraculja), se zberejo v knjižnici, saj imajo dovolj, da
današnji učenci berejo le sodobne pravljice.

JANA KOVAČ, VLASTA
KUKOVEC
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OŠ Mirana Jarca

Nekoč je živela
bela roža

V igri bela roža žalostna potuje po svetu in išče svojo
barvo, ker misli, da je nima. Na srečo spozna, da je tudi
bela barva, lepa barva.

Karmen Zupančič

