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RDEČA KAPICA  

Lutkovna predstava 

 

 
 

Kdo ne pozna zgodbe o deklici, ki gre skozi gozd 

na obisk k babici. Na poti skozi gozd sreča volka 

… V izvirni priredbi ene najbolj znanih pravljic 

bratov Grimm lutkar in animator otroke popelje 

v čarobni svet lutk, žive igre in glasbe. 

 

Predstava je primerna za otroke od 3. do 10. 

leta in traja 35 – 40 minut. 

 

 

PETER NOS (JE VSEMU KOS)  

Lutkovna predstava 

 

 
 

Skozi interaktivno lutkovno-igrano predstavo 

bomo pokukali v varen svet brezskrbnega 

otroštva Petra Nosa, navihanega fantka, ki ima 

neizmerno domišljijo in skupaj s prijatelji 

doživlja številne pustolovščine. Seveda včasih 

tudi kaj ušpiči – še posebno v šoli, a nas zmeraj 

znova nasmeji s svojo iskrenostjo. 

Njegov nos pa nam ne da miru! Le zakaj ga ima 

zmeraj obvezanega? 

 

Predstava je primerna za otroke od 3. leta 

dalje in traja 35 minut. 

 

 

BOŽIČNI PRIDNOMETER 

 

 
 

Božiček je pred novim letom čisto preveč 

zaposlen, da bi se sam pogovoril z vsemi otroci 

in odraslimi. Zato je na pot poslal svoja palčka 

Bolfenka in Lenkota skupaj s prav posebnim 

merilnim apratom pridnometrom. Ali si letos 

zaslužite darilo? Ali bo nerodnima palčkoma do 

novega leta uspelo izmeriti pridnost vseh otrok 

na svetu? Ali pa bosta morala zopet vse leto 

čistiti hlev severnih jelenov? Kaj pa če 

pridnometer eksplodira?! 

Humorna, inovativna in interaktivna avtorska 

predstava, ki na obraze gledalcev vedno zariše 

široke nasmehe. 

 

Predstava traja 40 minut.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ZVOČNA KUHNA  

Zvočna predstava 

 

 
 

Gre za interaktivni zvočni performans, v 

katerem kuhar pripravi slastno pojedino iz 

zvokov. Pri tem uporabi različne kuhinjske 

pripomočke, ki so predelani v izvirne glasbene 

instrumente. 

 

Predstava traja 50 minut in je primerna za 5-

11 let.  

 

 

MOJCA POKRAJCULJA  

Gledališko-glasbena predstava 

 

 
 

Zgodba Mojce Pokrajculje je zgodba o 

prijateljstvu med ljudmi in naravo. Dogaja se v 

gozdu, kjer živi majhna deklica. Prav takšna je, 

kot vsi otroci. Včasih nagajiva, včasih pridna, 

vedno pa zelo skrbna. Skrbi za gozd in njegove 

prebivalce, drevesa. Če preveč kihajo in kašljajo 

od tovarniškega dima, jih s pesmico pozdravi. 

Velikokrat jo obiščejo tudi njene dobre 

prijateljice živali. Velike, manj velike in tudi tiste 

najmanjše, ki jih pogosto niti ne vidimo, saj 

živijo skrite v svojem svetu. Gozdni deklici je ime 

Mojca. Mojca Pokrajculja, ki bo s svojimi 

prijatelji obiskala tudi vas… 

 

Predstava je primerna za otroke od 3. do 8. 
leta in traja 45 minut. 

 

JANKO IN METKA  

Lutkovna predstava 

 

 
 

Janko, fant od fare, zna podirat velika drevesa. 
Metka pa zna speči sladki borovničev zavitek. Z 
očkom se odpravijo v gozd, tam pa se začnejo 
dogajati čudne stvari… 

Predstava je primerna za otroke od 3. do 10. 
leta in traja 35 – 40 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena:  

za enega otroka 30 € 

za drugega otroka 27 € 

za tretjega otroka 25 € 


