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ROBOTI IMAJO TALENT
Gledališko-glasbena predstava

Ste mislili, da so roboti zgolj brezčutna bitja, ki
namesto ljudi opravljajo takšna in drugačna zakomplicirana opravila? In da škrati ne znajo početi
drugega, kot zganjati norčije? Pa kaj še! Vsi ti junaki
obvladajo marsikaj, od petja, plesa, igranja na trobento, kitaro in bobne, do dvigovanja uteži in celo
ustvarjanja oblakov. Da o spretnem pripovedovanju
zgodb niti ne govorimo. Vse kaže, da je pred nami
nova bitka talentov. Pa je to res?
Predstava je namenjena otrokom od 3. leta dalje in
traja 40 minut.

ZVEZDICA ZASPANKA
Plesna predstava

Zvezdica Zaspanka je zvezda na nebu, ki povzroča
zmedo na Zemlji, ker zamuja v službo zvezdice, katere glavna naloga je uspavati otroke, voditi mornarje po morju in pomagati pesniku najti pravilne
rime. Je skoraj najmlajša zvezda na nebu, ima dolge
zlate lase in je stara komaj tri milijone let. Pogosto
zaspi in zamudi v službo, zato jo kličejo Zaspanka.
Ker je neodgovorna in raztresena, jo doleti kazen, ki
jo nauči, da se v službo ne prihaja prepozno, saj to
povzroča velike posledice.
Predstava traja 35 minut.

Andrej Rozman Roza

Ovbe, Kekec, ujma gre!
Igrano-lutkovna predstava

Predstava je narejena po prvi Kekčevi prigodi, ki jo
je Josip Vandot opisal v knjigi Kekec na hudi poti.
Še preden je ukanil samotarsko zeliščarico Pehto in
divjega lovca Bedanca, se je Kekec s svojo starejšo
polsestro Jerico izgubil, tako da sta namesto do
Tretje doline prišla do dveh bajeslovnih bitij, gorske
vile Škrlatice in divjega moža Prisanka, pri katerem
Kekcu grozi, da bo moral vse življenje pasti divje
koze.
Predstava je namenjena otrokom od 5. leta dalje in
traja 35 minut.

PRIPETIJE ČAROVNICE HUDIBABE
Lutkovna predstava

Zgodba govori o stari čarovnici, ki se zaljubi v lepega županovega sina Jožeka in se z njim na vsak
način hoče omožiti. Kaj vse bo morala narediti, da ji
uspe in zakaj je povodni mož Zelenec žalosten?

Predstava traja 25-30 minut in je namenjena otrokom od tretjega leta dalje.

PLANET OD PLASTIKE ZADET
Eko-predstava

Osnovne teme, ki se humorno in nevsiljivo prepletajo med sestricama Niko in Galo so onesnaževanje,
ločevanje odpadkov, podnebne spremembe, ogroženost določenih živalskih vrst, varčnost električne
energije in vode, ekološka ozaveščenost pri izbiri
materialov, zdravo življenje (npr. kolesarjenje, hoja),
kreativno razmišljanje (kako uporabno reciklirati
materiale), klic k izboljšanju kakovosti življenja – ne
le materialnega, temveč tudi čustvenega in duhovnega, ki se kaže v načinu pozitivnega mišljenja.
Predstava traja: 35-40 minut

Sam Sebastian

KNJIGE VELIKANKE
Čarodejska predstava

V najnovejši čarobni predstavi KNJIGE VELIKANKE
nas čarodej Sam Sebastian popelje v domišljijski
svet pravljic, ki nam jih predstavi skozi zabavne interaktivne čarovnije in zgodbice, zaupa pa nam tudi,
kakšna je bila njegova prva knjiga. Čarovniku Samu
Sebastianu bodo pri čarovnijah pomagali tudi otroci
iz občinstva.
Predstava traja 45 minut.
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