
NOVOLETNE PRIREDITVE 
 

za vse naše otroke v prazničnem decembru 2015 

 
 
December je po tradiciji namenjen prireditvam in delavnicam, ki naj bi vsem našim 
otrokom omogočile čim več prijetnih trenutkov ter čim lepši vstop v novo leto.  
 
Ker bo tudi sicer v občini, zlasti v dneh pred novim letom, veliko prireditev za 
najmlajše, ki jih bodo lahko obiskali s starši ali starimi starši, se je Zveza prijateljev 
mladine Domžale, skupaj s Kulturnim domom Franca Bernika Domžale, odločila, da 
prireditve za otroke pripravi v prvem delu decembra ter jim tako polepša kar ves 
mesec.  
 
Pa poglejmo, kaj vse si bodo lahko ogledali naši otroci, za katere so vse predstave 
brezplačne:  
 

PREDSTAVE v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah 

 
 
Petek 4. december 2015  / 9.30 + 11.00 / 

 

ob  9:30   - Vrtec URŠA                                                                      
 

ob 11:00  - Vrtec  DOMŽALE                                                            

 

Zdenek Florian: TOBIJA 

lutkovno-igrana predstava / Lutke Fru-Fru / režija: Jelena Sitar / nastopata: Irena Rajh, Marjan 

Kunaver / 40' / 5+ 

 

Tobija je jazbečar, ki ni zadovoljen s svojim izgledom. Telo kot trakec, krive noge, ušesa kot 

rjuhe in gobček, ki ni vreden pasje besede. Vsi se mu smejijo, nihče se noče igrati z njim. Ko 

pa se mu ponudi priložnost, da postane drugačen, ne ve, kakšen bi bil po novem. Odpravi se v 

živalski vrt po nasvet ... V predstavi se prepletajo igra, lutke in v živo odigrana glasba. 

 
Ponedeljek, 7. december / 9.30 + 11.00 / 

 

 

ob   9:30    –    OŠ Venclja Perka Domžale                                                               

                        OŠ Domžale                                                                                         

                        OŠ Domžale podružnična šola Ihan                                                  
                                                                                                                              



         

 
 

ob  11:00   –   OŠ Rodica                                                                                           

                       OŠ Rodica podružnična šola Jarše                                                  

                            OŠ Roje                                                                                               

                            OŠ Dob                                                                                                

                            OŠ Dob podružnična šola  Krtina                                                                                              

                       OŠ Dragomelj   
                                                                                    

 

 

Slovenska ljudska: FIŽOLČEK, OGELČEK IN SLAMICA 

lutkovna predstava / Lutkovno društvo Lutkomotiva / režija: Lutkomotiva / nastopajo: Marko 

Guštin, Erik Staniša, Polonca Bartolj, Janez Badovinec / 30' / 3+ 

 

Le kdo ne pozna pripovedke o Fižolčku, ogelčku in slamici? Poučna 

zgodbica, ki je povzeta po slovenski ljudski pravljici iz Saržente v bližini Čedada govori o 

tem, zakaj imajo vsi fižolčki bel šiv na trebuščku. Ta znana slovenska ljudska pravljica se v 

lutkovni izvedbi ni pojavljala prav pogosto, saj smo jo najprej poznali, kot radijsko igro, leta 

2006 pa jo na oder postavila novomeška lutkovna skupina Lutkomotiva. 

 

 
 

 

 

 

ZA IZVEN 
 

Sobota, 12. december / 10.00 /  

sobotna otroška matineja / brezplačne vstopnice  (v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Domžale) 

 

Jacob Grimm: JANKO IN METKA + ustvarjalna delavnica 

lutkovna predstava / Lutkovno gledališče Kranj / režija: Cveto Sever / nastopa: Boštjan Sever 

/ 40’ / 3+ / Klasična Grimmova pravljica o bratcu in sestrici, ki se izgubita v gozdu. 

 



Janko, fant od fare, zna podirat velika drevesa. Metka pa zna speči sladki borovničev zavitek. 

Z očetom in mačeho živita v hišici na robu velikega gozda. Mačeha nekega dne ugotovi, da 

doma ni dovolj hrane za vse in se odloči, da bo otroka pustila v gozdu. Iznajdljiva otroka 

vendarle najdeta pot do doma, zato se mačeha odloči, da gredo globoko v gozd sekati drva. 

Otroka ostaneta izgubljena v gozdu, po treh dneh tavanja pa prideta do čudovite hišice iz 

sladkarij, v kateri živi čarovnica, ki ima z njima posebne načrte. 

 

 

 
 
 
 
Po končani predstavi bodo potekale v dvorani ustvarjalne delavnice, na katerih bodo 
otroci izdelovali novoletne čestitke, okraske in druge stvari za praznični čas. Z njimi 
se bo družil tudi skoraj pravi čarovnik Gorazd, ter jim iz balonov ustvarjal različne 
prijazne like. Otroke čakajo tudi prijetna drobna presenečenja. 
Zaključek delavnic bo ob cca 1300 uri. 
 

 

Nedelja, 13. december / 10.00 / 

brezplačne vstopnice (v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Domžale) 

MEDVEDEK PADDINGTON 

Paddington / družinska komedija / režija: Paul King / scenarij: Paul King / 2014, Velika 

Britanija, Francija / distribucija: Blitz / 90’ / sinhronizirano, 5+ / Zabavna družinska komedija 

o medvedkovih pustolovščinah v Londonu. 

 

Medvedek Paddington je kot slepi potnik na ladji priplul iz Peruja v Veliko Britanijo. Ko je 

prispel na železniško postajo Paddington v Londonu, je imel s seboj le kovček, napol prazen 



kozarec marmelade in listek z napisom: "Popazite, prosim, na tega medvedka.” Našla sta ga 

gospod in gospa Brown, ga poimenovala Paddington ter ga vzela pod svojo streho, kjer od 

takrat živi. Ko izgleda, da se mu je le nasmehnila sreča, vzbudi pozornost zlovešče muzejske 

izvedenke za nagačevanje. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Staršem priporočamo, da za predstavi: v soboto, 12.12.2015 in za nedeljo, 13. 12. 
2015, predhodno rezervirajo brezplačne vstopnice in jih na dan prireditve prevzamejo 
vsaj pol ure pred predstavo, na blagajni Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. 

  

 
 
 

PREDSTAVA V Kulturnem domu v Radomljah 

 
 
Ponedeljek, 14. december 2015  / ob  11:00  

 

 

 

OŠ Preserje pri Radomljah  /za prve razrede / 

 

Vrtec Domžale enota Kekec, Mlinček, Cicidom  in Gaj  
 

 



 
Gledališče Labirint 

Po slikanici Lile Prap: DINOZAVRI? 
lutkovno-igrana predstava / režija: Saša Jovanović / igra in animacija: Alja Kapun, Tina 
Oman 
 
Lutkovna predstava Dinozavri? je pustolovska komedija za najmlajše gledalce od treh let 
dalje. Mladi raziskovalki Vesna in Živa odkrijeta resnično Dinozavrsko jajce, ampak nista 
čisto prepričani, kaj naj z njim storita. Kar na enkrat jajce poči in iz njega zleze mali 
dinozaver. Razvije se smešna, napeta in hkrati poučna zgodba, na koncu katere se 
gledalci soočijo s pravim pravcatim ogromnim Dinozavrom.  
 
Predstava traja 40 minut. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 


