
 

18. pripovedovalski festival  

Pravljice danes 2015 
 

Marec 2015 prinaša že 18. pripovedovalski festival Pravljice danes: glavni program bo od 19. 

do 21. marca 2015 potekal v Cankarjevem domu, Slovenskem etnografskem muzeju in 

Kinodvoru (v Ljubljani), spremljevalni program pa bo v Ljubljani in številnih slovenskih 

krajih zvenel vse do konca marca. Osnovni vodili festivala ostajata vsa leta enaki: nastopajoči 

poslušalcem ponujajo zgodbe, ki jih prosto pripovedujejo, predstavljene pripovedi pa izvirajo 

iz različnih ljudskih izročil. Festival poslušalcem omogoča, da doživijo dobro pripovedovano 

besedo, ljudskim pripovedim pa išče živo pot v današnji čas.  

 

Celotni dogodek je pred leti nastal iz prepričanja, da se je tudi današnjega človeka mogoče 

dotakniti z zgodbo, ki je »samo« povedana, če je to storjeno dobro in če je vsebina poslušanja 

vredna. Vse številnejši poslušalci to prepričanje z vsakim letom potrjujejo. V osemnajstih 

letih je program festivala izoblikoval naslednje stalne vsebine: 

 

• pripovedovalske predstave za otroke, 

• pripovedovalske večere za odrasle, 

• nastop tujega gosta, 

• izobraževalni program, 

• spremljevalni program po vsej Sloveniji.  

 

Poleg tega, da festival poudarja pripovedno izročilo naših prednikov, želi hkrati pripomoči 

tudi k negovanju sposobnosti pripovedovanja danes, med ljudmi nasploh. Zato vsako leto išče 

in sooblikuje nove pripovedovalce. Nastopajoči so tako po ustvarjalnih poteh kot po 

kulturnem ozadju in starosti izrazito pisana druščina, kar daje festivalu širino posebne vrste. 

 

Z dosedanjim delom je Pripovedovalski festival učinkovito opozoril na pripovedovanje ter 

spodbudil živo in raznovrstno pripovedovalsko dogajanje v različnih okoljih. Snovalke 

festivala si želimo, da bi prebujeno zanimanje pripomoglo k čim bolj spontanemu, 

naravnemu, nevsiljivemu vključevanju zgodb v različne dejavnosti, ki jih pripovedovanje še 

lahko bogati. Zato se tudi letošnji spremljevalni program širi v različna okolja in na različne 

načine – kot spodbuda za nadaljnje poti. 

 

 

četrtek, 19. marec 

9.00   

Kaj imaš v žepu? (SEM) 

Pripoveduje: Katja Povše 

 

Katja Povše je lutkovna ustvarjalka, ki že vrsto let deluje v lutkovnih predstavah za otroke in 

odrasle, največ v predstavah Društva lutkovnih ustvarjalcev. Do leta 2007 je bila članica 

ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana. Je ustanoviteljica in ustvarjalka Pripovednega 

gledališča gospodične Bazilike, ki povezuje pripovedništvo in lutkovno gledališče. Za igro in 

animacijo je prejela številne nagrade.  

 

Za otroke od 4. leta 

 

 



10.00  

Pravljice od tu in tam (SEM) 

Pripoveduje: Joseph Nzobandora - Jose 

 

Joseph Nzobandora - Jose je vsestranski ustvarjalec. Ustvarja hiphop glasbo v duetu Murat & 

Jose, ustvarja glasbo za gledališče in televizijo, igra v predstavah za otroke in odrasle, piše 

zgodbe, pesmi in scenarije za otroške oddaje. Predstavil se nam bo s pravljicami z različnih 

koncev sveta. Morda bo tudi kaj zapel ali zarepal. 

 

Za otroke od 6. leta 

 

 

17.30 

Grimmove pravljice (Štihova dvorana, CD)  

Pripovedujejo: Barbara Camille Tanze (Švica), Christoph Steidl Porenta (Nemčija), Käthe 

Grah (Nemčija) 

Glasba: Jan Tomšič 

 

Dogodek S pravljico okrog sveta, stalnica našega pripovedovalskega festivala, je bil doslej 

zasnovan kot srečanje različnih kultur, letos pa ga zastavljamo drugače. Tudi naši tokratni 

gostje so se v Slovenijo priselili od drugod, a vsi iz Nemčije – in vsi so bili kot otroci tesno 

povezani z Grimmovimi pravljicami. Povedali nam bodo nekaj svojih najljubših, nas seznanili 

s kakšno zanimivo nemško besedo in nam natresli pesmice, ki so jih nemški otroci poslušali 

že v Grimmovih časih. 

 

Barbara Camille Tanze je bila rojena v Münchnu, odraščala pa je tudi v Švici in ZDA. V 

Sloveniji živi od leta 2006. Študirala je operno petje ter se izobraževala na področjih dramske 

igre in dihalne koordinacije. Kot pevka je nastopila na odrih številnih opernih hiš; tudi v 

ljubljanski operi je gostovala kot solistka. V zadnjem času se intenzivno ukvarja z zdravo 

uporabo glasu: v svojem studiu Voice up poučuje petje in dihalno koordinacijo. Njeni 

predniki so brata Grimm celo osebno poznali. 

 

Christoph Steidl Porenta je bil rojen v Münchnu, torej je Bavarec. Kot samostojni umetnik – 

zlatar, srebrokovač in restavrator žlahtnih kovin – živi v Sloveniji že skoraj dvajset let. 

Zgodbe in pravljice so del njegovega vsakdana; vsak izdelek, ki ga naredi, je prekovan z 

njimi. Kjer koli je, ga spremljajo bajeslovna bitja, za katera mislimo, da živijo le še v 

pravljicah. Christoph misli drugače. 

 

Käthe Grah je bila rojena v Berlinu. Študirala je germanistiko in zgodovino, leta 1966 pa se 

je poročila s Slovencem in se preselila v Slovenijo. Najprej je nemščino poučevala le 

priložnostno, od l. 1975 naprej pa je bila zaposlena kot lektorica za nemški jezik na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani. Zdaj je že nekaj let v pokoju. Kot otrok, mladostnica in mama je rada in 

veliko prebirala pravljice: zase, za mlajša brata in za svoja sinova. 

 

Jan Tomšič je večinštrumentalist, ki je odraščal tako v Sloveniji kot v Nemčiji (njegove 

korenine po materini strani so nemške). Med dolgoletnimi potovanji po Evropi, Severni 

Ameriki in Aziji, kjer se je glasbeno izobraževal in nastopal, je izoblikoval svojevrsten stil 

igranja. Njegova glasba je igriva, intenzivna in polna kontrastov. Pravi, da je svojemu sinu 

pravljice pripovedoval ob brenkanju na kitaro – morda kakšno drobceno pove tudi nam. 

 



Za otroke od 5. leta in odrasle 

 

 

20.00  

Tales From Far Away / Pravljice iz daljnih krajev (Štihova dvorana, CD) 

Pripoveduje: Tuup 

 

Angleški pripovedovalec in glasbenik gvajanskih korenin Godfrey Duncan, ki deluje pod 

umetniškim imenom TUUP, je bil rojen v Londonu. Svojo umetniško pot je začel kot pesnik 

in tolkalec. Leta 1985 se je pridružil skupini ljudi, zbranih okoli priljubljenega angleškega 

pripovedovalca Bena Haggartyja, ki je začela prirejati redne pripovedovalske dogodke za 

odrasle. Kmalu se je njihovo delo zgostilo v klubu, ki ga danes poznamo kot Crick-Crack-

Club. Tuup je kot pripovedovalec prepotoval precej sveta, na svoji uspešni poti je sodeloval s 

številnimi umetniki in pri večini pomembnejših pripovedovalskih dogodkov v Evropi. 

Pripoveduje zgodbe iz karibskega in indijanskega izročila. Ljubitelji glasbe ga poznajo tudi 

kot stalnega člana zasedbe Transglobal Underground, ki jo je Ljubljana gostila že večkrat. 

Tokrat se bo predstavil z izborom zgodb, ki jih najraje pripoveduje.  

 

Za odrasle 

 

 

petek, 20. marec 

 

17.00 

Zverinice iz Rezije (Kosovelova dvorana, CD) 

Lutkovna predstava  

Priredba in izvedba: Igor Cvetko in Jelena Sitar  

 

Pravljico o grdini, ki se vseli v lisičjo hiško in noče iz nje, je pred več desetletji povedala 

rezijanska pravljičarka Jelica v Borovičju, »ujel in udomačil« pa Milko Matičetov. Je ena 

najbolj znanih in največkrat dramatiziranih pravljic iz imenitne knjige Zverinice iz Rezije. 

Jelena in Igor jo na svojem namiznem odru igrata že več kot desetletje. Kljub temu je 

predstava – tako kot pravljica – sveža in igriva. Zraven Igor imenitno igra (oprostite: citra) na 

violino (oprostite: citiro), Jelena pa ga spremlja na violončelo (oprostite: bunkulo). Tudi 

gledalci za hip postanejo Rezijani in po rezijansko zaplešejo.  

 

Za otroke od 3. leta  

 

 

18.00  

Ob vrelcih bajanja (Kosovelova dvorana, CD) 

Milku Matičetovemu v spomin 

Povezuje: dr. Barbara Ivančič Kutin 

Gostje: Fanči Šarf, Rezijani 

 

Decembra 2014 je preminul véliki raziskovalec in zbiralec slovenskega pripovednega izročila, 

akademik dr. Milko Matičetov. Ljudske pripovedi je zbiral in raziskoval po različnih delih 

slovenskega etničnega prostora, še posebej srčno v Reziji. Od tod prihaja njegovo najbolj 

znamenito delo Zverinice iz Rezije, s katerim je rezijanski jezik in pripovedno izročilo 

približal širokemu krogu bralcev. Na dogodku bomo spregovorili o njegovem strokovnem 



delu in si ogledali prvi del serije Pri naših pravljičarjih (RTV LJ 1967). Spomine nanj bo z 

nami podelila Fanči Šarf, dolgoletna sodelavka Slovenskega etnografskega muzeja. Ogledali 

si bomo kratek dokumentarni film Koprivski razgovori, za katerega je dr. Naško Križnar  

(Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2009) v Koprivi na Krasu posnel spomine 

domačinov na rojaka Matičetovega. S pesmijo ali pripovedjo se nam bodo pridružili tudi 

gostje iz Rezije. Dogodek je nastal v sodelovanju z RTV SLO in Inštitutom za slovensko 

narodopisje ZRC SAZU. Vstop je prost. 

 

Za odrasle 

  

 

20.00 

Matičetove pravljice (Štihova dvorana, CD) 

Pripovedujejo: Anja Štefan, Jiři Bezlaj, Ciril Horjak 

Glasba: Boštjan Gombač, Janez Dovč 

 

Milko Matičetov (1919–2014) je znaten del svojega življenja posvetil zbiranju in raziskovanju 

ljudskih pripovedi. Zavedal se je, da živi v času, ko staro pripovedno izročilo izumira, in da 

ima – čeprav je na folkloristiko marsikdo od njegovih sodobnikov gledal postrani – možnost 

poloviti besedno tkanje, ki ga kmalu ne bo več. Brez pretiravanja lahko rečemo, da se v 

Matičetovi zapuščini skrivajo najdragocenejši ohranjeni primerki slovenskega ljudskega 

pripovedništva. Matičetove pravljice so bogatile vse naše dosedanje pripovedovalske festivale 

in kar nekajkrat ga je s svojo prisotnostjo obogatil tudi on sam. Z dogodkom želimo izraziti 

hvaležnost za to, kar nam je kot narodu ohranil in kar bomo v celoti spoznali šele postopoma, 

z razbiranjem njegovih rokopisov. 

 

Anja Štefan je pesnica, pisateljica in pripovedovalka. Je ustanoviteljica pripovedovalskega 

festivala Pravljice danes. Kot raziskovalka pripovednega izročila je skoraj dve desetletji 

sodelovala z Milkom Matičetovim z željo, da bi pripovedi iz njegovih rokopisov prišle do 

objave. Skupaj sta jim našla pot v številne Cicibane in v priljubljeno knjigo Za devetimi 

gorami, njuna monografska predstavitev pravljičarja Antona Dremlja - Resnika pa pomeni 

prvo tovrstno delo pri nas. Anja je tudi številnim Matičetovim pripovedim omogočila, da so 

na našem festivalu zazvenele v živo. 

 

Risar Ciril Horjak ljubezen do pripovedi neguje že od malih nog. Zgodbe pripoveduje s 

slikami. V stripu in karikaturi, ki sta njegovi glavni izrazni sredstvi, rahločutno komentira 

družbene in socialne razmere pri nas ter v drobnih detajlih razkriva utrinke iz sebi najbližjega 

sveta. Številni ga poznajo tudi kot dr. Horowitza – soustvarjalca priljubljene oddaje Risanka 

na Radiu Študent. Da zna prepričljivo in humorno sukati tudi besede, smo spoznali na minulih 

festivalih.  

 

Jiři Bezlaj je kipar, pesnik in esejist, ki že trideset let ustvarja v kamnu. Do upokojitve je 

poučeval umetnostno vzgojo na bežigrajski gimnaziji. Pravljice je včasih pripovedoval le 

svojim otrokom. Že nekaj let je stalni gost pripovedovalskega festivala, o grških in drugih 

bajeslovnih bitjih je pripovedoval tudi v Mestnem muzeju Ljubljana. Z Markom Hatlakom, 

glasbenikom in koncertnim harmonikarjem, pa s pripovedjo predstavlja umetnost od baroka 

do danes. 

 

Boštjan Gombač je vsestranski glasbenik, večinštrumentalist, virtuoz na pihalih, komponist, 

ki piše glasbo za gledališče in film. Deluje v številnih glasbenih zasedbah, od Katalene do Los 



Hermanos Muy Simpaticos in nastopa v različnih gledaliških projektih. V zadnjih letih ga 

srečujemo tudi v imenitnih glasbenih dogodkih za otroke. Zadnje leto ga je intenzivno 

povezalo s pravljicami: z Anjo Štefan in Janezom Dovčem jih oživlja v okviru projekta Za 

devetimi gorami. 

 

Harmonikar, skladatelj, večinštrumentalist in diplomirani fizik Janez Dovč kot glasbenik, 

skladatelj in producent sodeluje s številnimi solisti, orkestri in ustvarjalci najrazličnejših 

studijskih, odrskih in gledališčih projektov. Je ustanovitelj in umetniški vodja Glasbene 

zadruge Celinka, trenutno pa redno deluje v zasedbah Dovč & Krmac & Mureškič, Dovč & 

Gombač, Zoran Predin Quartet, Brina Vogelnik & Janez Dovč in v zasedbi Jararaja.   

 

Za odrasle 

 

 

sobota, 21. marec 

11.00 

Zverinice iz stripa (Kinodvor) 

Striparsko-pripovedovalska animacija po motivih rezijanskih ljudskih zgodb 

Pripovedujejo: Ana Duša, Špela Frlic, Rok Kušlan 

Striparska VJ-a: David Krančan in Andrej Štular 

 

Najprej so bile Zverinice iz Rezije, zbirka ljudskih pravljic. Potem so prišli trije striparji 

(David Krančan, Andrej Štular, Kaja Avberšek), ki so vsak po eni izmed zgodb naredili svoj 

strip. Nato so se jim pridružili trije pripovedovalci, ki so v pripovedovanje vzeli vsak po en 

strip. Po svoje so ga predihali, razsekali in s pomočjo striparskega avtorja spet sestavili v novo 

celoto. Prvine stripa so prenesli na veliko platno in nastala je striparsko-pripovedovalska 

animacija. Mogoče zveni zapleteno, ampak v resnici sploh ni ... Zverinice iz stripa sestavljajo 

tri zgodbe: Grdina, Bežimo, tecimo, svet se podira in Leteča lesica. Produkcija: KD 

Pripovedovalski Variete in Stripburger / Forum Ljubljana 

 

Za otroke od 4. leta  

 

 

17.30 

Vroča župa (Štihova dvorana, CD) 

Pripoveduje: Rok Kosec 

Muzicira: Goran Završnik 

 

Pripovedovalec Rok Kosec in glasbenik Goran Završnik, združena v duetu Vroča župa, sta 

pripovedovalski dvojec, ki ni manjkal na nobenem Pravljičnem ReŠetanju ekipe Za 2 groša 

fantazije, ko je ta še delovala. Rok kot spiker Radia Študent in Goran kot izkušen glasbeni 

improvizator sta v minulih letih ustvarila nekaj izjemnih interpretacij ljudskih pravljic, ki so s 

pomočjo zgoščenk Za 2 groša fantazije našle pot do številnih otrok. V njunemu tokratnem 

programu zagotovo ne bo manjkala zdaj že legendarna Podkovana žaba, pa tudi z osličkom 

bomo šli pogledat, kakšen je svet ... Zabava za vso družino. 

 

Za otroke od 4. leta in odrasle 

 

 

20.00 



Pobrano na kup (Štihova dvorana, CD)  

Pripovedujejo: Rok Kravanja, Zvezdana Novakovič, Tone Obadič, Breda Podbrežnik Vukmir, 

Jelena Rusjan, Blaž Šef, Janez Škof 

Godeta: Bojan Cvetrežnik, Žiga Golob 

 

Kot pripovedovalci se nam bodo predstavili zanimivi ljudje z različnih vetrov, vsak s svojim 

načinom, vsak z zgodbo iz izročila, ki jo je za to priložnost sam izbral. 

 

Rok Kravanja je diplomirani učitelj razrednega pouka, dramski igralec, performer in 

pripovedovalec pravljic. Kot samozaposlen v kulturi sodeluje tako v institucionalnih 

produkcijah kot zunaj njih. Njegov praded Joza Kravanja - Marinčič (roj. 1876 v Trenti) je bil 

znan pravljičar na Bovškem. Po zaslugi raziskovalcev dr. Milka Matičetovega in dr. Barbare 

Ivančič Kutin Rok odkriva pripovedno moč pradedka in poskuša del njegovega ustnega 

izročila prenašati naprej. 

 

Zvezdana Novaković je mlada umetnica, harfistka, komponistka, performerka, pevka, ki 

raziskuje možnosti svojega ustvarjanja tako v klasičnih in jazzovskih vodah kot tudi v 

tradicionalnih (bolgarski vokalni tehniki odprtega glasu). Sodeluje v gledaliških predstavah in 

performansih s Karmino Šilec, Jernejem Lorencijem, Svetlano Makarovič, Laibachi, Vaskom 

Atanasovskim in drugimi. Kot gostja sodeluje v več slovenskih gledališčih ter številnih 

slovenskih in mednarodnih glasbenih projektih. 

 

Tone Obadič, knjižničar v Mestni knjižnici Ljubljana, se je prvega delovnega dne v tretjem 

tisočletju pridružil izbrani ekipi tedanje Pionirske knjižnice in na delovnem mestu pravljičarja 

zamenjal odhajajočo sodelavko. Od takrat je pripovedovanje pravljic najlepši del njegovih 

službenih opravil. Največ pripoveduje otrokom, a se odlično počuti tudi med odraslimi 

poslušalci. Oboje najraje razveseljuje s šegavimi in hudomušnimi zgodbami.    

 

Breda Podbrežnik Vukmir je že od nekdaj predana knjižnemu in pravljičnemu svetu: kot 

bralka, študentka slovenistike in komparativistike, učiteljica, profesorica, bibliotekarka in zdaj 

tudi kot direktorica Matične knjižnice Kamnik. V otroštvu ji je ljudske povedke 

pripovedovala babica. Sodelovala je pri zbiranju gradiva in izdaji kamniških pripovedi, je 

soustanoviteljica Križnikovega pravljičnega festivala, sourednica knjige Zlati hrib. Ob 

spoznavanju lokalnega pravljičnega bogastva je začela tudi pripovedovati. 

 

Jelena Rusjan je igralka, plesalka, režiserka in glasbenica. Odraščala je v Beogradu, kjer je 

končala srednjo baletno šolo, diplomirala je na Akademiji scenskih umetnosti v Sarajevu. Od 

leta 2004 kot igralka in plesalka deluje v Ljubljani. Sodeluje v slovenskih in evropskih 

produkcijah, ustvarila je dve odmevni avtorski predstavi (ŠKRIP ORKESTRA in ŠKRIP 

INC), vodi glasbeno skupino TRUS!, kot basistka deluje v zasedbi Borghesia. Poleg odrskega 

udejstvovanja že slabo desetletje ustvarja različne unikatne izdelke pod znamko KreaturA.  

 

Blaž Šef je leta 2010 diplomiral na AGRFT in se še istega leta zaposlil v SMG, kjer je nekaj 

vlog ustvaril že kot študent. Med študijem je sodeloval v številnih projektih drugih 

institucionalnih in neinstitucionalnih gledališč. Je sodelavec RTV Slovenija, igra v filmih, 

sodeluje na enkratnih umetniških dogodkih. Skrbi tudi za stike z javnostmi v Kulturnem 

središču evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) v svojem domačem kraju Vitanje. V 

marsikateri predstavi se je izkazal tudi kot odličen pevec. 

 



Janez Škof je gledališki igralec, harmonikar in pevec. Dolga leta je bil član Slovenskega 

mladinskega gledališča, zdaj pa dela v ljubljanski Drami. Nastopal je na različnih slovenskih 

gledaliških odrih ter igral v televizijskih oddajah in nadaljevankah. Je mojster umetniške 

besede z močno notranjo energijo in izrazno močjo. Za svoje delo je prejel številne nagrade. S 

harmoniko in petjem je skupaj s pesnikom Danetom Zajcem interpretiral njegovo poezijo, 

poznamo pa ga tudi kot harmonikarja in pevca glasbene skupine Čompe. 

 

Kontrabasist Žiga Golob je živahen glasbenik, ki deluje v številnih zasedbah in s svojim 

muziciranjem vstopa v različne glasbene svetove. Sodeluje tudi s plesnimi, filmskimi in 

gledališkimi ustvarjalci. Je nadarjen improvizator. S pripovedovanjem se je ukvarjal tako v 

okviru zasedbe Gobec in godec kot sam in bil že večkrat gost našega pripovedovalskega 

festivala. 

 

Bojan Cvetrežnik je vrhunski violinist, ki je dosegel mednarodni uspeh z muziciranjem v 

skupini TerraFolk. Bil je tudi solo violist v ljubljanski operi in solo violinist v Cirque du 

soleil. Je ustanovitelj Simboličnega orkestra ter idejni vodja in izvajalec izobraževanj v okviru  

Godalkanja. Z našim festivalom je v preteklosti sodeloval kot glasbenik, pa tudi kot 

pripovedovalec. 

   

Za odrasle 

 

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM 

 

Spremljevalni program pripovedovalskega festivala se je v minulih letih razširil v številne 

kraje po Sloveniji. Vključuje različne dogodke, katerih skupni imenovalec je pripovedno 

izročilo. S tem želi okrepiti opaznost pripovedovanja v različnih okoljih in spomniti, da je 

pripovedovanje zgodb mogoče zelo naravno in nevsiljivo povezati z marsikatero dejavnostjo 

in jo s tem obogatiti. S primeri iz spremljevalnega programa želi festival spodbuditi 

pripovedovanje zgodb v krajevnih okoljih, ob različnih priložnostih in v različnih ustanovah – 

od muzejev do krajinskih parkov. Še več spremljevalnih dogodkov najdete na spletni strani 

festivala www.pravljicedanes.si.  

 

torek, 3. marec 

17.00 

Ljudske pravljice ob razstavi Enkrat je bil en grad (Pionirska knjižnica, Maribor) 

Pripovedujejo: Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše 

Prisluhnili bomo  pravljicam o gradovih, kraljičnah in kraljevičih, kakor so se ohranile v 

ljudskem izročilu. Organizacija: Mariborska knjižnica. Ponovitve v Pionirski knjižnici 

Maribor: ob torkih 10., 17., 24. marca; v Pionirski knjižnici Nova vas: ob četrtkih 5., 12., 19., 

26. marca. Za otroke. 

 

ponedeljek, 9. marec 

11.00 

Za devetimi gorami (Štihova dvorana, CD, Ljubljana)  

pripovedovalsko-glasbena predstava  

Nastopajo: Anja Štefan (pripovedovanje), Boštjan Gombač (klarinet, piščali, zvočila), 

Janez Dovč (harmonika, zvočila) 

Pisateljica in pripovedovalka Anja Štefan ter Boštjan Gombač in Janez Dovč, glasbenika z 

dolgoletnimi izkušnjami v ljudski in avtorski godbi, so se v trio povezali pred dvema letoma: 



posneli so cede z naslovom Za devetimi gorami, ki se je nanašal na Anjin istoimenski izbor 

slovenskih pripovedi. Od tedaj pogosto in z veseljem nastopajo skupaj. Za otroke od 5. leta 

naprej in pravljic željne odrasle. 

 

17.00   

Zlata ptica (Knjižnica Vipava) 

Nastopajo: vzgojiteljice Waldorfskega vrtca 

Pravljica ob lutkah in glasbi. Ponovitev: 10. marca ob 17.00 v Lavričevi knjižnici v 

Ajdovščini. Za otroke od treh let naprej. 

 

torek, 10. marec 

19.00  

Marčevske pripovedi za odrasle: Godci v ljudskih pripovedkah (Muzej Ribnica, 

Rokodelski center Ribnica) 

Pripovedujejo: Tina Koščak, Lan Vošnjak, Nastja Dejak 

Gode: Maksimiljan Vovk 

Glasba je bila sestavni del vsakodnevnega življenja ljudi vseh časov in krajev, zato ni čudno, 

da so imeli glasba in godci pomembno vlogo tudi v pripovedih, ki so se prenašali iz roda v 

rod. Nekatere od teh zgodb se nam bodo razkrile na tokratnem večeru. Za odrasle. 

 

sreda, 11. marec 

18.00 

Vam teče jezik? (MKL, Knjižnica Prežihov Voranc) 

Vsak od nas ima kaj povedati. Nekateri bi želeli svoje zgodbe in znanje deliti z drugimi, drugi 

bi se radi tega naučili, tretji bi želeli le poslušati zanimive pripovedi. Vsi ste dobrodošli in do 

zdaj nam še nikoli ni bilo dolgčas. Če vas zanima govorjena beseda v živo, vabljeni! Za 

odrasle. 

 

nedelja, 15. marec  

16.00  

Koliko je pravljic na svetu? Kolikor je zvezd na nebu (SEM) 

Pripovedujejo: pripovedovalke muzealke 

Zopet bomo obudili nekaj pravljic, morda prav tiste, ki so jih nekoč pripovedovali ob 

domačem ognjišču, ali pa tiste, ki jih je k nam prinesel veter iz daljne dežele. Da bodo še 

naprej živele med nami, bodo poskrbele pripovedovalke muzealke ob spremljavi kakšnega 

zanimivega muzejskega predmeta in skrivnostnega zvoka. Za otroke. 

 

ponedeljek, 16. marec  

16.30–18.00 

Pot pravljice. Od nastanka do malega poslušalca (MKL, Knjižnica Otona Župančiča, 

mediateka) 

Dogodek vodi: Anita Šefer 

Izvedeli boste nekaj o zgodovini in nastanku prvih pravljic, o ustnem izročilu in načinu 

pisanja pravljic v današnjih dneh. Anita Šter, avtorica številnih del, ki so bila objavljena v 

oddaji Lahko noč otroci na RA SLO, bo pripovedovala tudi o tem, kako sama posreduje 

pravljico otrokom, in o svojih izkušnjah z najmlajšimi poslušalci. Prijave zbiramo na 01 600 

13 20 ali ljubljana@borzaznanja.si. Za odrasle. 

 

ponedeljek, 16. marec 

17.00 



Pravljice z vipavskega konca (Knjižnica Vipava) 

Pripoveduje: Magda Rodman 

Na dogodku bodo zaživele zgodbe iz domačega okolja. Za otroke. 

 

torek, 17. marec 

17.00 

Dianne Hofmeyr: Ime čarobnega drevesa (MKL, Knjižnica Otona Župančiča/pravljična 

soba) 

Pripoveduje: Ida Mlakar 

Poslušali bomo afriško pravljico o čarobnem drevesu, polnem slastnih sadežev, ki ga straži 

velikanski Piton. Za otroke od 4. leta. 

 

17.00 

Janček Ježek in Pet bratov (Lavričeva knjižnica, Ajdovščina) 

Nastopajo: dijakinje Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 

Dijakinje predšolske vzgoje bodo pripovedovale pravljico ob spremljavi glasbe. Za otroke. 

 

18.00 

Pravljični večer za odrasle (Splošna knjižnica Velenje) 

Pripovedujejo: Monika Čermelj, Robert Kereži, Marko Bezenšek, Liljana Klemenčič, 

Darja Plavčak, Vesna Radovanovič  
Glasbena spremljava: Rok Tadej Brunšek 

Organizira Mariborska knjižnica v sodelovanju s partnerskimi knjižnicami. Za odrasle. 

 

sreda, 18. marec 

9.00 

Bojevnice (Kosovelova dvorana, CD) 

Pripovedujeta: Ana Duša, Špela Frlic 

Skozi štiri ljudske zgodbe o štirih junakinjah, ki se vsaka po svoje spopadejo s svetom in z 

dilemami, ki jih prinaša življenje, pripovedovalki Ana Duša in Špela Frlic naslavljata 

vprašanja osebnih vrednot in posameznikove integritete znotraj veljavnega družbenega reda. 

Predstava je del Kulturnega bazarja 2015. Produkcija: KD Pripovedovalski Variete. Za otroke 

od 12. leta in odrasle. 

 

10.30 

Matičetove pravljice (Kosovelova dvorana, CD)  

Pripoveduje: Anja Štefan,  

Glasbena spremljava: Janez Dovč 

Pravljice iz slovenskega izročila, ki nam jih je ohranil Milko Matičetov, bo pripovedovala 

Anja Štefan, pesnica, pisateljica in pravljičarka. Za glasbeno spremljavo bo poskrbel 

harmonikar in skladatelj Janez Dovč. Z dogodkom, ki je del Kulturnega bazarja 2015, bosta 

napovedala letošnji Pripovedovalski festival, še posebej pravljični večer, posvečen nedavno 

preminulemu Milku Matičetovemu. Za otroke od 6. leta in odrasle. 

 

sreda,18. marec 

11.00 

Kačji kralj Babilon (Knjižnica Podnanos) 

Pripoveduje: Martina Zalar 

Poslušali bomo slovensko ljudsko pravljico, ki jo je zapisal Fran Milčinski. Ponovitev: 19. 

marca ob 17.00 v Lavričeva knjižnici v Ajdovščini. Za otoke.  



 

četrtek, 19. marec 

9.00–16.00 

Ljudska pravljica in ustvarjanje z ljudskim plesom (Otroški kulturni center Pod mojim 

blokom, Vojkov 87, Ljubljana) 

Priprava in izvedba seminarja: Mojca Leben Milavec 

Seminar z delavnicami za vzgojitelje učitelje strokovne delavce, mentorje in študente. 

 

10.00   

Pravljice s svetovnih dvorcev in gradov (Vetrinjski dvor, Maribor) 

Slišali bomo lahko tri pravljice iz zakladnice svetovnega ljudskega izročila na pripovedno- 

gledališko-glasbeni način. Dogodek je del projekta Pripoveduj!, ki ga organizira Zavod za 

raziskovanje vizualne in uprizoritvene umetnosti Maribor v sodelovanju z lokalnimi 

nevladnimi in vladnimi organizacijami. Za otroke. 

 

17. 00 

Slovenske ljudske bajke in pripovedke (MKL, Knjižnica Šentvid) 

Pripoveduje: Dušica Kunaver 

Prisluhnili bomo pripovedkam o velikanih, zmajih, vilah, škratih, zakladih in kmetovi 

iznajdljivosti v slovenskih pravljicah. Za otroke od 4. leta. 

 

18.00 

Pripovedi iz objema gozdov (Pokrajinski muzej Kočevje) 

Pripovedujejo: Viktor Kobola, Anton Prelesnik, Irena Klepac, Emil Krese, Marija Zalar 

Pokrajina od Kočevja do Kolpe je skrivnostna in gozdnata. V sebi skriva veliko zgodb in 

prigod. Prisluhnili bomo zgodbam domačinov v njihovem narečju. Slišali boste pripoved o 

furmanstvu v Novem Kotu iz občine Loški Potok, sledila bo pripoved iz dežele Petra Klepca. 

Nadaljevali bomo s podrebrskimi prigodami, eno gozdarsko, eno jamarsko in eno kočevarsko 

zgodbo o Povšetu. Za otroke in odrasle. 

 

19.00 

Iz Istre v Istro okoli sveta (Mestni knjižnici Izola) 

Pripovedujejo: Aljoša Križ, Kristina Menih, Patricija Sosič Kobal 

Na pripovedovalskem dogodku se bomo tokrat z ljudskimi pripovedmi sprehodili po 

Sloveniji, Istri, odpravili se bomo v Indijo, Rusijo, na Japonsko in v Ameriko. Za odrasle. 

 

petek, 20. marec 

10.00–14.00 

Kreativni spomin (Vetrinjski dvor, Maribor) 

Seminar, katerega osrednja tema so prvobitni elementi doživljanja prek ljudskega izročila. 

Dogodek je del projekta Pripoveduj!, ki ga organizira Zavod za raziskovanje vizualne in 

uprizoritvene umetnosti Maribor v sodelovanju z lokalnimi nevladnimi in vladnimi 

organizacijami. Za odrasle. 

 

17.00–19.00 

Etnikino pravljično igrišče (Otroški kulturni center Pod mojim blokom, Vojkova 87, 

Ljubljana) 

Vodi: Mojca Leben Milavec 

Poslušali bomo pravljico o Cvetniku in še kakšno za povrh ter ustvarjali z ilustratorko Mojco 

Sekulič Fo. Za otroke. 



 

17.00 

Kamniške pravljične poti (Medobčinski muzej Kamnik, grad Zaprice) 

Predstavitev knjige s pripovedovanjem pravljic in muzejskim vodenjem za otroke 

Pripovedujeta: Irena Cerar in Rok Kušlan 

Povezuje: Breda Vukmir Podbrežnik 

Grajsko praznovanje ob izidu knjige Kamniške pravljične poti avtorice Irene Cerar. Beseda bo 

tekla o nastajanju družinskega izletniškega vodnika, prisluhnili pa bomo tudi ljudskim 

pripovedim, ki so povezane z opisanimi kraji. Medtem ko se bodo odrasli pogovarjali o knjigi, 

bodo otroci spoznavali stalno muzejsko zbirko ali obiskali tematsko delavnico. Organizatorji: 

Matična knjižnica Kamnik, Medobčinski muzej Kamnik in Založba Sidarta. Za otroke in 

odrasle. 

 

19.00 

Jest pa vem za eno zgodbo iz Zgornje Savinjske doline (Kavarna & picerija Pr'Peku,  

Mozirje) 

Pripovedujejo: Petra Kopušar, Darija Marolt, Nejc Slapnik, Marko Slapnik, Katarina 

Fužir, Urban Hrastnik, Dejan Ikovic, Bojan Štrukelj  

Zgodbe nas bodo ponesle tja, kjer je velikanka z Raduhe izgubila svojo šivanko, na Menino 

planino, kjer pastir trobi v čudežni rog, in v gozdove, kjer divja divja jaga. K pripovedovanju 

vabljeni tudi obiskovalci, za spretne prstke bo pripravljena kratka ustvarjalna delavnica. 

Organizatorji: Kuk Potovke, KD Solčava, Zavod Poseben dan, JSKD območna izpostava 

Mozirje. Za otroke in odrasle.  

 

 

sobota, 21. marec 

12.00–13.30 

Kako nastane pravljica (Mala dvorana, Kinodvor) 

Pripovedovalska delavnica  

Kdo si je izmislil ljudske pravljice? Zakaj in kako so se spreminjale, ko so jih pripovedovali 

različni pripovedovalci? Kakšne so rezijanske zverinice in kakšne zgodbe o njih bi še radi 

slišali? Morda si bomo po pripovedovalsko izmislili tudi kakšno novo zgodbo. 

Pripovedovalsko delavnico za otroke vodita Špela Frlic in Ana Duša. Delavnica je brezplačna. 

Prijave na kinobalon@kinodvor.org. Število mest je omejeno. Za otroke od 5. leta. 

 

17.00–19.00 

Tri ljudske pripovedke za majhne in velike (Otroški kulturni center Pod mojim blokom, 

Vojkova 87, Ljubljana) 

Vodi: Mojca Leben Milavec 

Popoldansko druženje s pravljico, plesom in ustvarjanjem. Za otroke. 

 

19.00 

Tipanja (Vintage Cafe, Maribor) 

Pripoveduje: Metka Trdin v sodelovanju z Afriškim forumom in društvom Odnos 

V okviru dogodka Imagine evening – Tipanja bomo prisluhnili zgodbam iz svetovnega 

ljudskega izročila. Dogodek je del projekta Pripoveduj!, ki ga organizira Zavod za 

raziskovanje vizualne in uprizoritvene umetnosti Maribor v sodelovanju z lokalnimi 

nevladnimi in vladnimi organizacijami. Za odrasle. 

 

torek, 24. marec 



17.00 

Pšenica – najlepši cvet (MKL, Knjižnica Otona Župančiča, pravljična soba) 

Pripoveduje: Tone Obadič  

Prisluhnili bomo slovenski ljudski pravljici, ki pripoveduje o veliki sinovski ljubezni, ki je 

bogato poplačana. Za otroke od 4. leta. 

 

sobota, 28. marec 

10.00–11.30 

Urbane legende (MKL, Trubarjeva hiša literature) 

Pripoveduje: improvizacijsko-gledališka skupina Pravljičarija 

Spoznavali bomo sodobne povedke oziroma urbane legende. Skupaj z Ambrožem Kvartičem 

bomo pozivali udeležence k pripovedovanju in primerjanju različnih povedk ter različnih 

variacij iste povedke. Za otroke in odrasle. 

 

11.00 

Kamniške pravljične poti (Sveti Primož)  

Družinski izlet s pripovedovanjem pravljic in predstavitvijo knjige Kamniške pravljične poti 

Pripoveduje: Irena Cerar  

Kamniške pravljične poti so vodeni družinski izleti s pripovedovanjem ljudskih pravljic in 

povedk. Tokrat bomo obiskali Svetega Primoža nad Kamnikom. Spoznali bomo srednjeveški 

cerkvi svetega Primoža in svetega Petra, si ogledali znamenite freske, mežnarijo ter prisluhnili 

starim zgodbam o Turkih in svetnikih. Izlet bo vodila Irena Cerar. Več informacij o dogodku: 

www.kam.sik.si. Organizator: Matična knjižnica Kamnik. Za otroke in odrasle. 

 

 



URNIK PRIREDITEV V LJUBLJANI 

 

ponedeljek, 9. marec 

11.00 Za devetimi gorami (Anja Štefan, Boštjan Gombač, Janez Dovč), za otroke in odrasle (CD)  

 

sreda, 11. marec 

18.00 Vam teče jezik? za odrasle (MKL, Knjižnica Prežihov Voranc) 

 

nedelja, 15. marec  

16.00 Koliko je pravljic na svetu? Kolikor je zvezd na nebu (pripovedovalke muzealke), za otroke (SEM) 

 

ponedeljek, 16. marec 

16.30 Pot pravljice. Od nastanka do malega poslušalca (Anita Šefer), za odrasle (MKL, Knjižnica Otona 

Župančiča, mediateka) 

 

torek, 17. marec 

17.00 Dianne Hofmeyr: Ime čarobnega drevesa (Ida Mlakar), za otroke od 4. leta (MKL, Knjižnica Otona 

Župančiča, pravljična soba) 

 

sreda, 18. marec 

9.00 Bojevnice (Ana Duša, Špela Frlic), za otroke od 12. leta in odrasle (CD) 

10.30 Matičetove pravljice (Anja Štefan, Janez Dovč), za otroke od 6. leta in odrasle (CD)  

 

četrtek, 19. marec 

9.00 Ljudska pravljica in ustvarjanje z ljudskim plesom, za odrasle (Otroški kulturni center Pod mojim 

blokom) 

9.00  Kaj imaš v žepu? (Katja Povše), za otroke od 6. leta (SEM) 

10.00  Pravljice od tu in tam (Joseph Nzobandora - Jose), za otroke od 6. leta (SEM) 

17.00 Slovenske ljudske bajke in pripovedke (Dušica Kunaver), za otroke od 4. leta (MKL, Knjižnica Šentvid) 

17.30 Grimmove pravljice (Barbara Camille Tanze, Christoph Steidl Porenta, Käthe Grah, Jan Tomšič), za 

otroke od 5. leta in odrasle (CD)  

20.00 Tales from the Rainforrest / Zgodbe iz tropskih gozdov (Godfrey Duncan - Tuup), za odrasle (CD) 

 

petek, 20. marec 

17.00 Etnikino pravljično igrišče (Mojca Leben Milavec, Mojca Sekulič Fo), za otroke (Otroški kulturni center 

Pod mojim blokoma) 

17.00 Zverinice iz Rezije, lutkovna predstava (Igor Cvetko, Jelena Sitar), za otroke od 3. leta (CD) 

18.00 Ob vrelcih bajanja, za odrasle (CD) 

20.00 Matičetove pravljice (Anja Štefan, Jiři Bezlaj, Ciril Horjak, Boštjan Gombač, Janez Dovč, za odrasle 

(CD) 

 

sobota, 21. marec 

11.00 Zverinice iz stripa (Ana Duša, Špela Frlic, Rok Kušlan, David Krančan in Andrej Štular), za otroke od 4. 

leta (Kinodvor)  

12.00 Kako nastane pravljica, za otroke od 5. leta (Mala dvorana, Kinodvor) 

17.00 Tri ljudske pripovedke za majhne in velike (Mojca Leben Milavec), za otroke (Otroški kulturni center 

Pod mojim blokom) 

17.30 Vroča župa (Rok Kosec, Goran Završnik), za otroke od 4. leta in odrasle (CD) 

20.00 Pobrano na kup (Jelena Rusjan, Rok Kravanja, Breda Vuk Podbrežnik, Blaž Šef, Zvezdana Novakovič, 

Tone Obadič, Janez Škof, Bojan Cvetrežnik, Žiga Golob), za odrasle (CD)  

 

torek, 24. marec 

17.00 Pšenica – najlepši cvet (Tone Obadič), za otroke od 4. leta (MKL, Knjižnica Otona Župančiča, pravljična 

soba) 

 

sobota, 28. marec 

10.00 Urbane legende (improvizacijsko-gledališko skupina Pravljičarija), za otroke in odrasle (MKL, 

Trubarjeva hiša literature) 

 

 



URNIK PRIREDITEV PO SLOVENIJI  

 

torek, 3. marec 

17.00 Ljudske pravljice ob razstavi Enkrat je bil en grad (Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše), za 

otroke (Pionirska knjižnica, Maribor) 

 

četrtek, 5. marec 

17.00 Ljudske pravljice ob razstavi Enkrat je bil en grad (Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše), za 

otroke (Pionirska knjižnica, Nova vas) 

 

ponedeljek, 9. marec 

17.00 Zlata ptica (vzgojiteljice Waldorfskega vrtca), za otroke od 3. leta (Knjižnica Vipava) 

 

torek, 10. marec 

17.00 Zlata ptica (vzgojiteljice Waldorfskega vrtca), za otroke od 3. leta (Lavričeva knjižnica, Ajdovščina) 

17.00 Ljudske pravljice ob razstavi Enkrat je bil en grad (Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše), za 

otroke (Pionirska knjižnica, Maribor) 

19.00 Marčevske pripovedi za odrasle: Godci v ljudskih pripovedkah (Tina Koščak, Lan Vošnjak, Nastja 

Dejak, Maksimiljan Vovk), za odrasle (Muzej Ribnica, Rokodelski center Ribnica) 

 

četrtek, 12. marec 

17.00 Ljudske pravljice ob razstavi Enkrat je bil en grad (Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše), za 

otroke (Pionirska knjižnica, Nova vas) 

 

ponedeljek, 16. marec 

17.00 Pravljice z vipavskega konca (Magda Rodman), za otroke (Knjižnica Vipava) 

 

torek, 17. marec  

17.00 Janček Ježek in Pet bratov (dijakinje SŠ Veno Pilon Ajdovščina), za otroke (Lavričeva knjižnica, 

Ajdovščina) 

17.00 Ljudske pravljice ob razstavi Enkrat je bil en grad (Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše), za 

otroke (Pionirska knjižnica, Maribor) 

18.00 Pravljični večer za odrasle (Monika Čermelj, Robert Kereži, Marko Bezenšek, Liljana Klemenčič, Darja 

Plavčak, Vesna Radovanovič, Rok Tadej Brunšek), za odrasle (Splošna knjižnica Velenje) 

 

sreda,18. marec 

11.00 Kačji kralj Babilon (Martina Zalar), za otroke (Knjižnica Podnanos) 

 

četrtek, 19. marec 

10.00 Pravljice s svetovnih dvorcev in gradov, za otroke (Vetrinjski dvor, Maribor)  

17.00 Kačji kralj Babilon (Martina Zalar), za otroke (Lavričeva knjižnica, Ajdovščina) 

17.00 Ljudske pravljice ob razstavi Enkrat je bil en grad (Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše), za 

otroke (Pionirska knjižnica, Nova vas) 

18.00 Pripovedi iz objema gozdov (Viktor Kobola, Anton Prelesnik, Irena Klepac, Emil Krese, Marija Zalar), 

za otroke in odrasle (Pokrajinski muzej Kočevje) 

19.00 Iz Istre v Istro okoli sveta (Aljoša Križ, Kristina Menih, Patricija Sosič Kobal), za odrasle (Mestni 

knjižnici Izola) 

 

petek, 20. marec 

10.00 Kreativni spomin, seminar, za odrasle (Vetrinjski dvor, Maribor) 

17.00 Kamniške pravljične poti (Irena Cerar, Rok Kušlan), za otroke in odrasle  (Medobčinski muzej Kamnik, 

Zaprice) 

19.00 Jest pa vem za eno zgodbo iz Zgornje Savinjske doline (Petra Kopušar, Darija Marolt, Nejc Slapnik, 

Marko Slapnik, Katarina Fužir, Urban Hrastnik, Dejan Ikovic, Bojan Štrukelj), za otroke in odrasle (Kavarna & 

picerija Pr'Peku, Mozirje) 

 

sobota, 21. marec 

19.00 Tipanja (Metka Trdin), za odrasle (Vintage Cafe, Maribor) 

 

 



torek, 24. marec 

17.00 Ljudske pravljice ob razstavi Enkrat je bil en grad (Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše), za 

otroke (Pionirska knjižnica, Maribor) 

19.00 Tipanja (Metka Trdin), za odrasle (Vintage Cafe, Maribor) 

 

 

četrtek, 26. marec 

17.00 Ljudske pravljice ob razstavi Enkrat je bil en grad (Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše), za 

otroke (Pionirska knjižnica, Nova vas) 

 

sobota, 28. marec 

11.00 Kamniške pravljične poti (Irena Cerar), za otroke in odrasle (Sveti Primož)  

 



Pripovedovalski festival Pravljice danes 2015 pripravljajo: Cankarjev dom (CD),  

Slovenski etnografski muzej (SEM) in Kinodvor.  

 

Spremljevalni program je nastal v sodelovanju z različnimi inštitucijami. Več informacij 

o njihovih dogodkih najdete na povezavah s spletne strani festivala www.pravljicedanes.si.  

 

Pripovedovalski festival Pravljice danes sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.  

 

Za knjižna darila se zahvaljujemo Mladinski knjigi Založbi.  

 

Medijska pokrovitelja: reviji Cicido in Ciciban  

 

Program oblikujejo, vodijo in koordinirajo: Anja Štefan, pesnica, pisateljica in pravljičarka; 

Irena Matko Lukan, urednica otroškega leposlovja pri založbi Mladinska knjiga; Alenka Veler 

Ilustracija: Ančka Gošnik Godec 

Fotografije s prejšnjih festivalov Pravljice danes: Nada Žgank 

Spletne strani festivala: Zaš Brezar 

 

Vstopnina:  

6,50 EUR za prireditve v CD (razen za dogodek Ob vrelcih bajanja, zanj brezplačne 

vstopnice dvignete pri blagajni CD) 

3,50 EUR za otroške prireditve v SEM  

4,50 EUR za prireditev v Kinodvoru 

 

Ob nakupu petih ali več vstopnic za večerne predstave v Cankarjevem domu odobrimo 10-

odstotni popust. Dodatne informacije in rezervacije za organizirane skupine: T 01 241 71 72 E 

kristina.jermancic@cd-cc.si.  

  

Nakup vstopnic in informacije 

 

Za prireditve v Cankarjevem domu: 

 

Cankarjev dom 

kulturni in kongresni center 

Prešernova cesta 10 

1000 Ljubljana 

 

Informacijsko središče CD: T 01 2417 299 F 01 2417 322 E vstopnice@cd-cc.si  

Ob delavnikih odprto od 11. do 13. in od 15. do 20. ure, ob sobotah od 11. do 13. ter uro pred 

prireditvami. Nakup vstopnic s plačilnimi karticami po T 01 241 73 00, ob delavnikih od 9. do 

18. in ob sobotah od 11. do 13. ure, ter po S www.cd-cc.si.   

Dodatne informacije: T 01 241 71 72 E kristina.jermancic@cd-cc.si 

 

Za prireditve v Slovenskem etnografskem muzeju (predstave za otroke): 

 

Slovenski etnografski muzej 

Metelkova 2 

1000 Ljubljana 

  

Nakup vstopnic in rezervacije 



Recepcija Slovenskega etnografskega muzeja 

od torka do nedelje od 10.00 do 18.00 

T 01 300 87 45 E trgovina@etno-muzej.si S www.etno-muzej.si   

  

Kontaktna oseba 

Sonja Kogej Rus 

T 01 300 87 50 ali 031 728 955 E sonja.kogej-rus@etno-muzej.si 

 

Za prireditve v Kinodvoru (predstava za otroke): 

 

Kinodvor 

Kolodvorska 13 

1000 Ljubljana 

  

Blagajna je odprta uro pred prvo predstavo. 

Rezervacije in informacije 

T 01 239 22 17 

  

Kontaktna oseba 

Petra Slatinšek 

T 01 239 22 19 E petra.slatinsek@kinodvor.org 
 


