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Cene vstopnic: 
otroška 4€ 
odrasla 6€

* VSTOP PROST

Znižane cene otroških vstopnic za člane Mestne 
knjižnice Ljubljana in imetnike letne karte za lju-
bljanski ZOO: čez vse leto uveljavljajte popust na 
vstopnice rednih** predstav (cena redne vstopnice 
je 4€, cena s popustom pa 3€).

Družinska kartica (cena 16 €)
Izbirna kartica omogoča imetnikom nakup 4 vs-
topnic za ogled predstav v HIŠI otrok in umetnosti 
po enotni ceni. 

Darilna kartica (cena 16 €)
Odlično darilo za rojstni dan ali za praznike.

:d :h izkustveni labirint kamišibaj lutke za najmlajše dedek Mraz :o :)

SE
P sobota, 24. 9.

10.00 AEIOU gledališče: glaSba in igRa, delavnica 11/2-4 40’

16.00 AEIOU gledališče: glaSba in igRa, koncert za najmlajše 2 + 40’

nedelja, 25. 9. 10.00 16.00 V DEŽEli PRSTniH lUTK - interaktivno gledališko popotovanje 3 + 80’
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sobota, 1. 10. 10.00 17.00 biSERi MED PlaTniCaMi - interaktivno gledališko popotovanje 4 + 60’

nedelja, 2. 10. 10.00 Lutkovno gledališče FRU-FRU: MUCa COPaTaRiCa - lutkovna predstava 2 + 35’

sobota, 8. 10. 10.00 AEIOU gledališče: Ti in jaZ 2-4 40’

nedelja, 9. 10. 16.00 Lutkovno gledališče FRU-FRU: ViDKOVa SRajČiCa - lutkovna predstava 2 + 35’

sobota, 15. 10.

10.00 AEIOU gledališče: glaSba in igRa, delavnica 11/2-4 40’

17.00 KAMIŠIBAJ gledališče: gRDina POD KaMnOM in druge zgodbe* 3 + 40’

20.00 KAMIŠIBAJ gledališče: RDEČa RaKETa in druge zgodbe* 12 + 60’

nedelja, 16. 10. 10.00 Lutkovno gledališče ZAPIK: MOjCa POKRajCUlja - lutkovna predstava 3 + 35’

sobota, 22. 10.
10.00 ILONA GROH (Madž): RingaTO glasbeno gibalna delavnica za najmlajše 1-3 35’

16.00 17.30 AEIOU gledališče: SRCE in POPEK - interaktivno gledališko popotovanje 2-6 45’

nedelja, 23. 10. 10.00 AEIOU gledališče: SRCE in POPEK - interaktivno gledališko popotovanje 2-6 45’

petek, 28. 10. 18.00 Za PETiMi gORaMi - PREMiERa 4 + 50’

sobota 29. 10. 10.00 17.00 Za PETiMi gORaMi - interaktivna avanturistična predstava 4 + 50’
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sobota, 5. 11. 17.00 Lutkovno gledališče ZAPIK: RDECa KaPiCa - lutkovna predstava 3 + 30’

sobota, 12. 11. 16.00 17.30 AEIOU gledališče: SRCE in POPEK - interaktivno gledališko popotovanje 2-6 45’

nedelja, 13. 11. 10.00 AEIOU gledališče: SRCE in POPEK - interaktivno gledališko popotovanje 2-6 45’

sobota, 19. 11. 17.00 KAMIŠIBAJ gledališče: CESaRjEVa nOVa OblaČila in druge zgodbe* 3 + 45’

četrtek, 24. 11. 9.00 10.30 17.00 biSERi MED PlaTniCaMi - gostovanje na Slovenskem knjižnem sejemu 2 + 60’

petek, 25. 11.
9.00 10.30 biSERi MED PlaTniCaMi - gostovanje na Slovenskem knjižnem sejemu 2 + 60’

18.00 CiRKUS PRinTi PRaVi - PREMiERa 3 + 45’

sobota, 26. 11. 10.00 17.00 CiRKUS PRinTi PRaVi  - interaktivna cirkuška predstava 3 + 45’

nedelja, 27. 11. 10.00 CiRKUS PRinTi PRaVi  - interaktivna cirkuška predstava 3 + 45’
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sobota, 3. 12. 10.00 AEIOU gledališče: glaVa DOl, nOgE gOR! 1/2-3 40’

sobota, 10. 12. 17.00 Lutkovno gledališče FRU-FRU: OPiČja UganKa ali MaMiCa, KjE Si? - lutkovna predstava 2 + 35’

sobota, 17. 12. 10.00 KAMIŠIBAJ gledališče: KRaljiČna na ZRnU gRaHa in druge zgodbe* 3 + 45’

PRaZniČnE PREDSTaVE z dedkom Mrazom. Po predstavi bo otroke pozdravil dedek Mraz, ki bo na vašo željo obdaril otroke.

pon., 26. 12. 17.00 Lutkovno gledališče FRU-FRU: ZiMSKa PRaVljiCa - lutkovna predstava 3 + 35’

torek, 27. 12. 16.00 Lutkovno gledališče ZAPIK: ZVERiniCE iZ REZijE - lutkovna predstava 3 + 35’

sreda, 28. 12. 16.00 Lutkovno gledališče FRU-FRU: MUCa COPaTaRiCa - lutkovna predstava 2 + 35’

Hiša otrok in umetnosti 
Komenskega 9, 1000 Ljubljana 
www.hisaotrok.si

Kontakt: 
irena Rajh Kunaver 
041 663 904, irena@hisaotrok.si

rezervacije@hisaotrok.si 
www.hisaotrok.si 

facebook.com/hisaotrokinumetnosti
**ne velja za gostujoče predstave in predstave gledališča AEIOU oblikovanje: Petra Petan, tisk: Stane Peklaj s.p.

HIŠA OtROK IN UMEtNOStI je odprt prostor za 
ustvarjalnost. V želji, da je gledališče dostopno 
vsem, ki bi ga želeli obiskati, smo v sodelovanju 
z našimi partnerji pripravili različne ugodnosti 
in popuste, brezplačen obisk predstav Kamišibaj 
gledališča vsako tretjo soboto v mesecu in ob kul-
turnih praznikih, svetovnem dnevu lutk ter na festi-
valu Zmaj  Kamišibaj.

Prijave za individualno ob-
daritev otrok sprejemamo 
do 15. 12. 2016.

 
V mesecu decembru 

organiziramo  tudi 
zaključene prireditve 

z dedkom Mrazom, 
Miklavžem ali 

Božičkom.  
Informacije in prijave 

sprejemamo na  e-naslov: 
info@hisaotrok.si ali na 

telefon: 041 663 904  
(Irena Rajh Kunaver)

Predstave igramo 
v dvoranici na 

Miklošičevi 28, 
vabljeni.

Pridržujemo si pravico do 
spremembe programa.

Zaradi omejenega števila 
mest v naši dvorani 

priporočamo rezervacije 
vstopnic na naši spletni 

strani ali na e-naslov: 
rezervacije@hisaotrok.si

www.HIŠA OTROK.si
IN UMETNOSTI

program 9. 10. 11. 12. sezona 
2016/17
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:) 60’
:o 4 +  
1., 2. TRIADA OŠ

:) 60’ 
:o 4 +  
1., 2. TRIADA OŠ

:) 30-45’ 
:o 2 + 
1., 2. TRIADA OŠ

:) 30-45’ 
:o 2 + 

1., 2. TRIADA OŠ

:) 60’ 
:o 4 + 

1., 2. TRIADA OŠ

premiera • OKTOBER 2016 zA NAjMlAŠE

premiera • NOVEMBER 2016

Ringato, glasbena delavnica

Drži v naročju,  zibaj in poj!
Kaj je Ringato?

Ringato ni predstava, ampak je skupinsko petje in igranje. Ringato-zibanje je edin-
stveni glasbeni edukativni program, ki združuje različne aktivnosti za dojenčke in 
malčke ter njihove starše in sloni na pedagoških principih priznanega madžarskega 
skladatelja, etnomuzikologa in pedagoga Kodaly Zoltana.

Ilona Roh, vodilna madžarska ringato pedagoginja, ki že 21 let vodi glasbene delavnice 
Ringato za dojenčke in malčke, trdno verjame, da je izobraževanje skozi umetnost zelo 
pomembno. Zato največjo pozornost namenja izboru kvalitetne glasbe, ki se izvaja v živo. 
Večinoma uporablja madžarske ljudske pesmi, tradicionalne ritme in družabne igre, v 
manjši meri tudi otroške umetne pesmi madžarskih skladataljev. Mentorica otrokom ne 
postavlja nobenih nalog ali pričakovanj, preprosto se gibljejo, zibajo v glasbenem okolju, 
obdani z zvoki, ritmi in igrami. Cilj Ringato programa je, da bi  odrasli spoznali kvaliteto in 
lepoto ljudskih pesmi, in da bi tako otroci kot starši uživali v skupnem petju in plesu.

V sodelovanju z Balassi inštitutom - madžarskim kulturnim centrom. 

v DEžELi prSTniH LuTK
V Deželo prstnih lutk vstopimo zaradi male goske Lize, prstne lutke, ki se je 
izgubila in ne najde doma. Otroci najprej iščejo njen dom v ljudskih pes-
micah na različnih prizoriščih, med sencami prstov v različnih podobah in 
za zaveso Velikega malega prstnega gledališča. Prsti raziskujejo, božajo, 
žgečkajo, se igrajo stare prstne igre in uprizarjajo pravljice.

Trideset let strokovnega, znanstvenega in umetniškega dela na področju prst-
nih iger in lutk je združenega z resnostjo in radostjo igre v visoko umetniški 
formi.

koprodukcija Gledališče Zapik

za pETimi gorami  - izkustveno potovanje po skritih kotičkih sveta

Vsi radi potujemo, tako otroci kot odrasli. Na potovanje se lahko odpravimo z avtom, 
vlakom, ladjo, peš ... Pa ste že kdaj potovali samo na preprogi domišljije, s katero 
ste poleteli na drug konec sveta? Ste kdaj odprli kovček, poln neznanih predmetov, 
spominkov in razglednic, ki so vas ponesli na neznane kraje?

Za petimi gorami je doživljajska avanturistična predstava, ki nas bo popeljala  na vznemir-
ljivo potovanje in odkrivanje skritih kotičkov sveta. V izkustveni predstavi se tokrat posve-
čamo različnim kulturam in običajem, s katerimi odkrivamo nove, drugačne zgodbe, in ki 
odpirajo svet medkulturnih dialogov. 

CirKuS prinTi pravi  - interaktivna cirkuška predstava

Cirkus Printi Pravi je ta pravi cirkus. Je prostor igre, v katerem se zaigrajo otroci in 
klovni. Zdaj so gledalci, zdaj klovni, zdaj žonglerji, zdaj živali, zdaj silaki, zdaj akrobati. 
Predstava ni predstavljana - je igra klovnov in gledalcev. 

Doživljajska in interaktivna predstava spodbuja ne le domišljijski svet, temveč tudi različne 
motorične spretnosti. Z veččutno zaznavo dogajanja presega klasično gledališko izkušnjo 
in omogoča interaktivno vključevanje v dogajanje tudi otrokom z različnimi senzoričnimi 
ovirami. Cirkus Printi Pravi bosta ustvarila čisto prava klovna Ravil in Natalija Sultanov. 

koprodukcija Zavod Bufeto 

Dvorana v Hiši, otrokom prijazen in intimen prostor, kjer se luči nikoli ne ugas-
nejo prav do konca in so lutke tako blizu, da se jih lahko skoraj dotaknejo, 
ponuja prvi stik z gledališčem in umetnostjo. Predstave so komorne, 
občinstvo v njih aktivno sodeluje, večkrat pa se gledališka dvorana po pred-
stavi spremeni še v ustvarjalno delavnico in v njej nastajajo lutke in druge 
dragocenosti. tedensko se vrstijo predstave za najmlajše, ki so v zadnjih sezo-
nah nastale v naši produkciji in koprodukciji, predstave hišnih gledališč FRU-
FRU in ZAPIK ter AEIOU gledališča za dojenčke in malčke.

sobote ob 10. ali 17. uri, nedelje ob 16. uri; 
v dopoldanskem času po dogovoru za  zaključene skupine

Kamišibaj je japonska umetniška oblika pripovedovanja zgodb ob slikah na 
malem lesenem odru. Pod umetniškim vodstvom društva Zapik Hiša postaja 
osrednje umetniško in strokovno središče Kamišibaj gledališča pri nas. V 
Hiši potekajo redna delovna srečanja izvajalcev kamišibaja, seminarji in 
delavnice. Vsako tretjo soboto v mesecu se najboljši med njimi predstavijo 
širšemu občinstvu, v mesecu maju pa poteka osrednji ljubljanski festival Zmaj 
kamišibaj z izbranimi novitetami za otroke in odrasle.

3. sobota v mesecu ob 17. uri

biSEri mED pLaTniCami 
Vsaka knjiga ima svojo zgodbo in zgodovino, je bitje. So knjige, ki smo jih 
srečali nekje na naši poti in so ostale z nami. Najdlje nas spremljajo tiste, 
ki smo jih srečali v otroštvu. Prav otroške knjige so navadno polne za-
nimivih besed in slik, zato smo poiskali tiste zgodbe, ki so na nas, v času 
našega otroštva, pustile večjo sled in jih želimo predstaviti današnjim 
otrokom kot posebne dragocenosti.

Biseri med platnicami je gledališka interaktivna predstava, katere tema je 
Knjiga. Naš izkustveni labirint se bo tokrat spremenil v antikvariat, po njem 
pa nas bo vodil antikvar. Na policah pa knjige ne bodo namenjene le listanju in 

branju, ampak bodo oživele tudi na odrih Kamišibaj gledališča.

koprodukcija: Gledališče Zapik, Antikvariat Glavan

SrCE in popEK
Moje telo je moj dom! Vstopili boste lahko v čarobni svet človeškega 
telesa in se načudili, kako čisto čisto majčkeni smo bili in koliko smo že 
zrastli. Morda veste, kam potuje hrana, ki jo pojemo? Kaj premika moje 
telo, zakaj lahko tečem, skačem in se kotalim? Ves čas me spremlja pri-
jeten zvok du-dum, du-dum, du-dum. Veste, kaj je to? In kako zelo mi 
je prijetno, če me kdo poboža. Le kdo pripoveduje vse te zgodbe v moji 
glavi!?

Doživljajsko gledališče, združeno v razstavo in učno pot, bo razkrilo skrivnost-
ni in zabavni svet telesnih organov ter njihovih funkcij.

koprodukcija AEIOU gledališče za dojenčke in malčke

izKuSTvEni LabirinT
LuTKovnE prEDSTavEKa
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