SPOŠTOVANI UČENKE, UČENCI, OTROCI VRTCA IN STARŠI!
Kulturno rekreacijski center Hrastnik bo v sezoni 2020/2021 organiziral OTROŠKI ABONMA, ki je namenjen otrokom od 4.leta do
vključno 3.razreda osnovne šole. Predstave bodo na ogled v popoldanskem času, različne dneve v tednu.
Na ogled bo pet predstav:



CESARJEVA NOVA OBLAČILA (KULTURNI ZAVOD GODOT, LJUBLJANA) – lutkovno igrana predstava
Predstava v ospredje postavlja dva lopova, ki sta soočena z zaslepljenostjo in hinavščino dvora in dvorjanov. Jima bo uspelo
cesarjevo samovšečnost obrniti sebi v prid? Bosta uspela pretentati pretkane ministre? Kdo bo cesarju upal povedati, da je
gol?
Predstava se na zabaven in igriv način, s pomočjo pesmi, lutk in igranih likov ukvarja z mejo med resnico in lažjo.
Predstava traja 35 minut.



PALČICA (GLEDALIŠČE KUKUC, BELTINCI) – igrana predstava
Nežno in ljubko deklico, komaj za palec veliko, ugrabi zahrbtna stara krastača. S pomočjo otrok ji uspe pobegniti v gozd, kjer jo
pred hladno zimo reši dobrosrčna poljska miš, vendar se mora zaradi tega poročiti z dolgočasnim krtom. Lastovica je edina, ki
bi Palčici lahko pomagala, vendar je podlegla hudemu mrazu in več ne slišimo bitja njenega srca … Palčica je zgodba o pogumu
in pravi ljubezni, ki reši vse. Je zgodba o moči, ki ne izvira iz velikosti telesa, ampak čistosti srca in o iskanju sebe in svojega
mesta v svetu velikih in drugačnih. Predstava traja 35 minut.



ČARODEJKA BINKA IN NJENA VELIKA ČARODEJSKA PREDSTAVA (GLEDALIŠČE SMEJČEK LJUBLJANA) – igrana predstava
Binka je deklica, ki si želi postati čarodejka. A kot se včasih pri otrocih zgodi, ji hitro zmanjka volje, tako za domače naloge kot
tudi za vajo čarodejskih vragolij. Ker je slabe volje, se odloči, da bo raje nagajala sosedi Betki. Morda jo ona lahko nauči, da si
zares srečen, če se za tisto, kar si želiš, tudi sam potrudiš.
Predstava traja 35 minut.



PETJIN KOLESARSKI IZLET (ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI, LJUBLJANA) – igrana predstava
Petja, navihana in zabavna prvošolka, se zbudi v prečudovito sobotno jutro. Medtem, ko starša skočita na tržnico, se Petja
odpravi na kolesarski izlet nabrat nekaj rožic za starša. Na drugi strani mesta se v službo odpravlja prijazen policist Srečko. Za
policista Srečka bi bil to še en navaden dan, če ne bi v tistem trenutku zagledal punčke, same na cesti, brez čelade in
kolesarskega izpita, ki namesto rožic nabira prometne znake.
Predstava traja 35 minut.



AFRIŠKO SONCE (GLEDALIŠČE MALIH VELIKIH, LJUBLJANA) – igrano – lutkovni muzikal
V afriški savani živali veselo živijo pod mogočnim vročim afriškim soncem in pod skrbno vlado Leva, kralja živali. Nekega sne
pa v savani zapade sneg in pritisne hud mraz. Lev in njegov dobri prijatelj, navihani opičjak Nanu, se odpravita na dolgo pot do
Rajske dežele, kjer prebiva Mati Narava. Samo ona ima moč, da vrne savani in njenim prebivalcem njihovo ljubo afriško sonce.
Mati Narava jima obljubi pomoč, vendar tudi sama prosi zanjo. Le kako ji lahko pomagata odposlanca in kako ji lahko
pomagamo mi?
Predstava traja 35 – 40 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, 2. oktobra 2020.

PRIJAVNICA – OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2020/2021
Ime in priimek otroka: ___________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________________
Šola,vrtec: ___________________________________________________________
Razred: ______________________________________________________________
E - mail: _____________________________________________________________
Plačilo po položnici

*v enem obroku

*v dveh obrokih (obkrožite)

