
ŠOLSKI ABONMA
Predšolska abonmajska sezona je sestavljena v dogovoru s šolskimi pedagogi. Dogodki so

zaprtega tipa. Za več informacij se obrnite na helena@kosovelovdom.si ali +386 5 731 20 18.

Kulturno umetniško društvo Adapter, Bivak KŠTD, Mojca Zupanič

InterKlepec je interaktivna, interžanrska, intergeneracijska in intermedijska
predstava. Gre za animiran improvizacijsko/glasbeno/pripovedovalski
dogodek, v katerem možgane in telesa združijo glasbenik Žiga Golob,
ilustrator dr. Horowitz ter pripovedovalec Rok Kušlan, ki se skupaj lotijo
ljudskega junaka iz zgornjega Pokolpja – Petra Klepca, katerega zgodbo je
zapisalo več avtorjev.
Več na: https://www.zlatapalicica.si/predstava/interklepec/ 
Trajanje: 50 minut.

InterKlepec

KD Jožeta Pahorja Sežana – SIP Mehki čevlji

Plesna skupina Mehki čevlji je znova obudila svojo cirkuško obarvano
predstavo. V njej se predstavijo in pokažejo vse svoje spretnosti klovni,
akrobati, čarodeji, živali … Nemalokrat pa se jim pripeti tudi kakšna
nerodnost. Raz, dva, tri, naj predstava počiny!
Hudomušna predstava je občinstvo navdušila.

Trajanje: 45-60 minut.

Cirkus Copatky spet v mestu

SLG Celje

Heidi je sirota in po smrti staršev živi s teto Dete. Ko se teti ponudi dobro
plačana služba v mestu, odpelje Heidi k Dedu na Planino. Skrivnostni Ded s
svojim samotarskim načinom življenja buri domišljijo vaščanov, v resnici pa je
tudi on osamljen in nesrečen. Umaknil se je v življenje visoko v gorah, kjer živi
povezan z naravo.

Trajanje: 1 ura in 10 minut.

Heidi
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1. in 2. triada

tel:+38657312018


Slovenska mladinska klasika Bratovščina Sinjega galeba pisatelja Toneta
Seliškarja se je z napeto zgodbo o zaprti otoški skupnosti, jadrnici Sinji galeb
in prijateljstvu, ki ga je spodbudila, dotaknila številnih generacij otrok. Ta
napeta pustolovska zgodba o pogumu, upanju, tovarištvu in solidarnosti je
danes še kako aktualna. Ustvarjalci vas bodo skozi  pripoved, preprosto
animirane ilustracije in songe (tudi brezčasno himno Bratovščine Sinjega
galeba) odpeljali na razburkano morje, vse dokler ne boste skupaj varno
zapluli v domači zaliv.

Trajanje: 40 min + pogovor.

Peter Kus

Predstava Ponočnjaki je energična in poetična mešanica senčnih lutk,
objektnega gledališča, burlesknih mask in glasbenega koncerta na izvirnih
instrumentih. Pokaže, kako se lahko zvočnemu nasilju sodobnega sveta
zoperstavimo z iskanjem pravega zvena, svoje glasbe in smisla v kakofoniji, ki
nas obdaja.
Več na: https://peterkus.net/si/projects/ponocnjaki/

Trajanje: 45 minut.

Ponočnjaki

Zavod Divja misel, Vodnikova domačija Šiška

Bratovščina sinjega galeba
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Poleg gledališkega ponujamo tudi filmski program, filmske projekcije s
pogovori za vsa tri triletja, vedno v dogovoru o izboru filma s pedagogi.
Predloge filmov za šolsko leto 2022/23 lahko pregledate na povezavi:
https://www.kinodvor.org/novi-solski-katalog-2022-2023/.
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