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NAZIV

NASTOP

NAPOVED

Lutkovna predstava nam sporoča, da je potrebno, da imamo
sebe in druge radi, tudi če nismo popolni. Da smo prijatelji
drug z drugim, tudi če smo si različni. In temu pravimo
Dinozaver Tiko in
strpnost.
veliki zob
Zgodba govori o dinozavru Tiku, ki je imel velik zob, zaradi
katerega so ga vrstniki zafrkavali in se iz njega norčevali. Ko
pa je svoj zob in sebe sprejel točno takšnega kot je, mu je
zob izpadel, saj ga ni več potreboval.
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Izobraževalni center
Eksena
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TV Novi Sad

Leteča Gitara
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Osnovna šola Franceta
Bevka

Superjunaki
zelenjavčki

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

MENTORJI

ZAČETEK
09:00

Katja Kržan, Nina
Bezenšek, Petra Ozimič,
Nives Oprešnik, Tomi
Šenveter, Bojan Špetič,
Nejc Jelen

Branimir Rosić

Lutkovna igra govori o tem, zakaj je dobro jesti zelenjavo in
Ana Vrenko, Mojca Planinc
sadje.

10:25
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Ljudska univerza
Radovljica

Sneguljka in
sedem palčkov

Namen interaktivne lutkovne predstave Sneguljka in sedem
palčkov je na humoren način seznaniti ljudi s kulturo
izbranih narodov in hkrati spodbuditi gledalce k razmisleku o
stereotipih in predsodkih do določenih narodov.

Jasmina Šubic, Nastja
Merc, Gabi Humerca
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OŠ Litija, podružnica s
prilagojenim
programom

Kamena juha

V kratki gledališki igri nam bodo nastopajoči "skuhali juho".

Barbara Klanšel, Matjaž
Bizilj, Robert Farič

Osnovna šola Milana
Šuštaršiča

Kako je rusica
pregnala Mujo
Karotovo

V rezijanski ljudski pravljici srečamo babico, ki je ostala brez
svoje hišice, saj se je vanjo naselila nagajiva Muja Karotova.
Na pomoč ji priskočijo gozdne živali, ki ji želijo pomagati
vsaka po svojih močeh.
To je zgodba o moči, pogumu, širokem umu in temu, da je
pogosto bistvo očem skrito.

Kristina Šturm, Eva Zorc

Vzgojni zavod Planina

Skeč Butec in
butec, lutkovna
igrica Packman

V skeču bosta dva nastopajoča prikazala svojo verzijo
butcev, brez scenografije. Lutkovna igrica Packman je prav
tako nastala po scenariju samih nastopajočih; potekala bo
za in okoli stene, ki je obenem scenografija stare
računalniške igre. Likom iz igrice so dodane še razne živali.

OŠ Dr. Ivana Korošca
Borovnica

Predstava govori o skupini deklet, ki obiskujejo gledališki
krožek. Deketa so zelo različna. Živijo v različnih razmerah in
Simona Lanišek, Slađana
Predstave ne bo vsaka ima svoje težave. Ob pripravljanju igre za nastop se
Zvizdalo
spoznavajo in si pomagajo. Konec je srečen in predstava
bo!
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Društvo ŠKUC

Čarovnica
Pozabljivka in
čarobna krogla

Čarovnica Pozabljivka je zelo nenavadna čarovnica, čisto
drugačna od ostalih. Medtem, ko njene prijateljice čarovnice
kuhajo čarovniške zvarke in se učijo urokov, se ona potepa
po svetu. Poleg tega je nadvse pozabljiva. Tako se zgodi, da
pred odhodom od doma pozabi pobrisati prah s svoje
čarobne krogle in kar je še huje, pozabi na to, da nastopa v
pravljici. Kdo torej nastopi v pravljici, če v tej ni čarovnice?
Da bi izvedeli odgovor, moramo najprej obrisati prah s svoje
čarobne krogle …

11:25
Franc Petkovšek

Alja Adam

