
SEZONA PREDSTAV
2022 / 2023

VPIS
Vpis abonmaja bo potekal 

od 11. avgusta do 23. septembra 2022 
v obratovalnem času Knjižnice Šentjur, 

Mestni trg 5B, 3230 Šentjur.

ABONENTSKA 
VSTOPNICA

Z abonentsko vstopnico boste sebi in otroku 
zagotovili stalni sedež v dvorani, nižjo ceno 
vstopnice in redno prejemanje opomnikov o 

predstavah. 
 

Ob nakupu otroškega abonmaja si boste 
ogledali 5 predstav, ki bodo potekale ob 

sobotah ob isti uri. 
Gratis predstava za abonente bo na sporedu 

oktobra 2022.  

CENA
Cena abonmajske vstopnice je 20 € za sedež. 

Cena vstopnice za posamezno predstavo je 5 €.
Vsak obiskovalec abonmaja za vstop v dvorano 

potrebuje svojo vstopnico.

Več informacij na:
e-mail: info@ikcsentjur.si | telefon: 03 746 37 46

www.ikcsentjur.si | FB: IKCSentjur

Brata Grimm, Boštjan Štorman

MOTOVILČICA

4. marec 2023, ob 10. uri 
Gledališče iz Desnega žepka

Igrata: Boštjan Štorman, Lucija Ćirović 
Oblikovanje lutk, scenografija, kostumografija in 

režija: Boštjan Štorman 
Glasba: Goran Završnik 

Kot vse pravljice se tudi ta začne z nekoč. Nekoč za 
devetimi gorami in devetimi vodami je stalo mesto. 

Sredi mesta je stala majhna hišica, v njej pa sta prebiva-
la mož in žena. Po dolgih letih se jima je uresničila želja 
in dobila sta deklico. Vendar sta jo, zaradi ukradenega 
motovilca, morala dati v rejo hudobni čarovnici. Ta jo je 
odpeljala v gozd in jo zaprla v stolp brez vrat. Nekega 

dne pa se je pod stolpom pojavil princ.

OTROŠKI
ABONMA
JURČEK



Po motivih knjig Leopolda in Primoža Suhodolčana

PETER NOS

24. september 2022, ob 10. uri
Lutkovno gledališče Velenje

Režija in scenarij po motivih knjig Leopolda in Primoža 
Suhodolčana: Alice Čop
Glasba: Gorazd Planko

Igrata: Tajda Podvratnik in Borut Ring

Anja Štefan

DROBTINE IZ MIŠJE DOLINE 

4. februar 2023, ob 10. uri
Lutkovno gledališče Maribor

Režiserka: Nika Bezeljak 
Avtorica likovne podobe (po navdihu ilustracij Alenke 

Sottler): Ajda Sitar 
Igralci: Danilo Trstenjak, Gregor Prah in Eva Stražar k. g. 

Avtorica glasbe: Laura Zafred 

Pokukajmo skupaj 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 posebej 

v šoli, a nas zmeraj znova nasmeji s svojo iskrenostjo. 
Njegov nos pa nam ne da miru! Le zakaj ima zmeraj 

obvezanega? Drobne miške so s svojim pogledom na svet še kako 
velike. Skozi igro (besed) opazujejo svet okoli sebe, 

njegove svetle in manj svetle plati. Igrivost in 
ritmičnost pesmi, ki najmlajšim nevsiljivo ponujajo 

vrline, kot sta iskrenost in lepota, bo zaživela v 
lutkovni podobi. 

Za delo Drobtine iz mišje doline je Anja Štefan 
prejela nagrado večernica, nagrado Večera za 

najboljšo otroško in mladinsko literaturo.
 

Hans Christian Andersen

PALČICA

19. november 2022, ob 10. uri
Gledališče KU-KUC

Avtorica priredbe: Urška Raščan
Igrajo: Petra Jauk, Luka Slavic in Urška Raščan

Glasbene podlage: Luka Slavic

Naša 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. Veliko se bomo 

naučili o svetu, veliko o ljudeh, ki nam pridejo v 
življenju na pot in o tem, kako pomembno je, da 

ostanemo zvesti sebi. In ob srečnem koncu najlepše 
Andersenove pravljice tudi to, da po vsakem dežju 

posije sonce, še posebej, če smo dobri, pošteni in smo 
si to sonce zaslužili.

Herbert Lentz, Otfried Preussler, prir. Anica Čede

NERODNA AVGUŠTINA

22. oktober 2022, ob 10. uri

Zgodba o klovnu in njegovi družini, ki je najbolj srečna 
takrat, ko se Nerodna Avguština in njen mož - zvezda 

cirkusa - dogovorita, da si bosta v življenju pomagala in 
si v družini delila delo.

Dramska skupina Ostržek, OŠ Dramlje
Režiserki: Anica Čede in Maja Šantl     

Igrajo: Val Vodušek, Neli Batistič, Žana Verk, Vid 
Zeme, Ajda Šuster, Lana Pobirk, Maks Jager, Aneja 

Verk, Kaja Hosner in Mai Završnik   


