Kulturno rekreacijski center Hrastnik bo v sezoni 2016/2017 organiziral OTROŠKI ABONMA, ki je namenjen otrokom od 4.leta do
vključno 4.razreda osnovne šole. Predstave bodo na ogled v popoldanskem času, različne dneve v tednu.
Na ogled bo pet predstav:



MOČERAD BIBI V KRALJESTVU VODE IN ZEMLJE (GLEDALIŠČE SMEJČEK LJUBLJANA) – igrana predstava

Bibi in Bobo sta močerada. Najboljša prijatelja. Pa vendar sta si povsem različna. Bobo se rad igra v naravi in rad pije svežo vodo,
celo pesmico o njej pozna. Bibi pa je prvi močerad, ki se zna pogovarjati z ljudmi, zato ga vsi močeradi zelo spoštujejo. Seveda
tudi živi tako kot ljudje: pije sladke pijače, namesto deževnikov pa je hamburgerje. Nekega dne pa Bibi zboli. Ga bo bolezen
naučila, kakšen način življenja je pravi?
Predstava traja 35 minut.



DINO IN ČAROBNI TONI (GLEDALIŠČE KU-KUC LENDAVA) – glasbena predstava

Prestrašen in lačen dinozaverček Dino se je nekako znašel v naši glasbeni predstavi, treščil na donečo činelo in predramil škrata
Tonija. Prijatelja se z otroki sprehodita skozi razgibano zgodbico po vseh skupinah glasbil, od trobil, godal, tolkal, pihal pa vse do
»velike mize s črvivimi zobki« - klavirja. Spoznata tudi »češnjice na papirju« - note in čudežno glasbilo, ki ga prav vsi nosimo v sebi
– glas. Dino spozna veliko novih prijateljev, glasbil in veliko novih besed, Toni pa nam na stežaj odpre vrata v vznemirljivi svet
umetnosti.
Predstava traja 35 minut.



ŠKRATOVO IME (GLEDALIŠČE IZ DESNEGA ŽEPKA) – lutkovno igrana predstava

Živel je reven mlinar, ki je imel prelepo hči. Rad jo je pred drugimi hvalil kako lepa, spretna in pametna je in da zna celo iz slame
spresti zlato. To je prišlo na ušesa grabežljivemu kralju, ki jo je dal privesti na grad. Zaprl jo je v sobo polno slame in ji ukazal, da
jo mora čez noč spresti v zlato. Ji bo uspelo?
Predstava traja 45 minut.



ČAROBNO BO-JA-BI DREVO (PRAVLJIČARNA, SLOVENJSKE KONJICE) – lutkovno igrana predstava

Sredi afriške puščave raste nenavadno drevo. Lačnim živalim se cedijo sline, pa čeprav sadežev, ki so dišali kot banane, bili okrogli
kakor fige in veliki kot papaje, niso še nikoli videle. Tako rade bi jih poskusile, a drevo čuva velik piton, ki se bo umaknil šele
takrat, ko mu bodo živali povedale ime tega nenavadnega drevesa. Če je lakota huda in radovednost velika, potem strahu
skorajda ni. Tako živali druga za drugo obiščejo pitona, ki jim skozi zabavno besedno igro pove ime drevesa, a šele majhna želva
je tista, ki ji s pomočjo otrok uspe razvozlati uganko.
Predstava traja 35 minut.



ZELENI ŠKRAT ARIEL (GLASBENO GLEDALIŠČE MELITE OSOJNIK, LJUBLJANA) – glasbena predstava

Skupaj bomo iskali zelenega škrata Ariela, ki kuje srečo in zaklad za otroke, se nasmejali porednim čevljem, ki so jo kar sami
mahnili na sprehod, pa seveda tudi malo čarali in skupaj z malim čarovnikom pričarali izgubljeno pesmico. Škrat Ariel pa nam bo
povedal, kje se skrivata sreča in zaklad.
Predstava traja 35 minut.
Cena abonmaja znaša 25 €, plačilo pa je možno v dveh obrokih (položnice prejmete na dom). Predšolske otroke in prvošolce
lahko na predstavah brezplačno spremlja odrasla oseba.
V primeru, da bo prijav premalo, otroški abonma ne bo organiziran.
Prosimo, da prijavnice oddate na Upravo KRC-a, razredničarki ali vzgojiteljici, najkasneje do petka, 7. oktobra 2016.
....................................................................................................................................................................................................
PRIJAVNICA – OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2016/2017
Ime in priimek otroka: ___________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________________
Šola,vrtec: __________________________________________________________
Plačilo po položnici
*v enem obroku
*v dveh obrokih (obkrožite)
Podpis staršev ali skrbnika:

