KREATIVNE
DELAVNICE

PETEK, 26. AVGUST

Prostor Lutkovnega gledališča Maribor je prostor
gostih historičnih odmevov. Predstava bo s
sprehodom skozi zgodovino ter s sprehodom
skozi stare hodnike, kleti in obnovljene prostore
nagovorila z novimi spoznanji in doživljaji.

Filmska umetnost
in zvoCni sprehod
na PLP

11.00 / pred UGM
Lutkovna skupina Bobek / Hiša
otrok in umetnosti, Ljubljana
DEBELA REPA 2+ [30 minut]
FOTO URŠKA BOLJKOVAC

Na delavnici bomo raziskovali svet lutkarstva in robotike ter ustvarili kratko predstavo.
Otroci bodo skozi branje zgodb spoznavali različne robote, oblikovali lutke, scenografijo
in pripravili zvočno sliko. Zaključna produkcija bo v petek, 26. avgusta, ob 17.00 v LGM.
Število udeležencev je omejeno, zato prijave zbiramo na e-naslovu tanja.luzar@lg-mb.si.

FOTO BOŠTJAN LAH

22.–26. avgust
10.00–12.00 / LGM
ROBOTI IN MI 5+
(1 € na dan)

NEDELJA, 28. AVGUST

18.00 / LGM
Lutkovno gledališče Maribor
LUTKOVNI ZAJEC IN
SAMOSTANSKA MIŠ 5+ [45 minut]

Kaj vse je potrebno, da vrt bogato obrodi?
Kaj na vrtu počnejo polži, čebele in vrtni
palčki? Kako izpuliti repo, ki je ob skrbnem
zalivanju zrasla v pravo velikanko?

CETRTEK, 11. AVGUST

NEDELJA, 28. AVGUST

17.00 / Velika dvorana LGM
Pekarna Magdalenske mreže / Stop Trik MFF
MITCH-MATCH 3+ [30 minut]
Selekcija stop animacije za otroke

18.00 / Mestni park / Art kamp
Pripovedno gledališče gdč. Bazilike /
Hiša otrok in umetnosti, Ljubljana
VES SVET JE MARMELADA 4+ [35 minut]

V vžigalični škatli je le še ena vžigalica – z modro glavo, ki se v vsaki epizodi
serije Mitch-Match poda na potovanje in se ob koncu številnih nenavadnih,
igrivih in domiselnih dogodivščin vedno vrne v škatlo ...

—

SOBOTA, 13. AVGUST

SOBOTA, 27. AVGUST

10.35 in 11.35 / Avditorij LGM
Likovna ustvarjalnica, UGM na obisku
ŠE GUMBI SEM IN TJA 3+

Prostor Lutkovnega gledališča Maribor je prostor
gostih historičnih odmevov. Predstava bo s
sprehodom skozi zgodovino ter s sprehodom
skozi stare hodnike, kleti in obnovljene prostore
nagovorila z novimi spoznanji in doživljaji.

FOTO MATEJ POVŠE

FOTO BOŠTJAN
PHILIPP WEINRICH
LAH

Kaj pa, če se slika premika? Na primer tako, da ustvarimo sliko, na kateri se bodo gumbi kotalili
sem in tja. Preizkusili se bomo z ustvarjanjem gibljive slike na papirju in na računalniku.

10.00 in 11.30 / LGM
Lutkovno gledališče Maribor
LUTKOVNI ZAJEC IN
SAMOSTANSKA MIŠ 5+ [45 minut]

Gospodična Bazilika potuje po svetu in nabira
sveže zgodbe. A tokrat ne gre vse po načrtu.
Ko izstopi na postaji, ugotovi, da je izgubila
vso svojo prtljago! Nikjer ni njenih kovčkov,
polnih lutk in zgodb, ni njenega dežnika in
– najhujše – ne najde svoje krave Liske ...

SREDA, 31. AVGUST
18.00 / Velika dvorana LGM
V sodelovanju s festivalom Platforma
sodobnega plesa: Zavod Moja kreacija,
Maribor, in Plesna izba Maribor
Plesni teater Ljubljana
POVODNI MOŽ AMBROŽ 4+ [45 minut]

NEDELJA, 28. AVGUST

Programska knjižica Poletni lutkovni pristan 2022 | urednica Tanja Lužar | lektorica Metka Damjan
prevajalka Nika Skok Petranovič | oblikovalec Blaž Krump | tiskarna Evrografis | naklada 500 izvodov
Lutkovno gledališče Maribor | Vojašniški trg 2 A, Maribor, Slovenija | T (02) 228 19 70 | E info@lg-mb.si

Reči so rumene, zelene, rdeče. Lahko so
pri miru ali vrteče. Nekatere so zvite v
res čudne oblike. Lahko imajo črte, lahko
imajo pike ... Res veliko je reči ...

FOTO DRAGO VIDEMŠEK

Organizacijski odbor | direktorica in umetniška vodja Katarina Klančnik Kocutar | organizacijska vodja
festivala Tanja Lužar | sodelavka za odnose z javnostmi Špela Hren Juhart | vodja tehnične službe
Marko Jakopanec | tehnični koordinator Gašper Bohinec | tehnična izvedba Tehnična ekipa LGM

FOTO PHILIPP WEINRICH

10.00 / Velika dvorana LGM
Emanat / Lutkovno gledališče Ljubljana
/ FELD Theater für junges Publikum
REČI REČI 6+ [55 minut]

Ambrož živi v svetu, v katerem ni nobenih
strojev, nobenih tovarn in nobenih trgovin.
Vse, kar potrebuje, raste in plava v njegovem
jezeru. Nekega dne se odpravi na kopno,
kjer pa so ljudje zelo drugačni od njega ...

—

CETRTEK, 18. AVGUST

RAZSTAVA
6.–21. AVGUST
Razstavišče LGM
ASTERIX – ROJSTVO LEGENDE
Razstava ob 60. obletnici izida prvega albuma Asterix: Galski junak
Razstava je odprta od torka do sobote med 10. in 13. uro
in uro pred vsako predstavo.
Razstavo Asterix – rojstvo legende je pripravila francoska
založba Éditions Albert René in je že gostovala v mnogih
evropskih mestih. Slikovno gradivo prikazuje likovni razvoj,
ki ga je med svojo dolgo potjo od leta 1959 do danes doživel
še vedno najpopularnejši junak evropskega stripa.

20.00 / Mala dvorana LGM
Pekarna Magdalenske mreže / Stop Trik MFF
Vanamehe film, 2019
STARI MLEKAR 15+ [88 minut]
Selekcija stop animacije
Stari dobi na počitnice vnuke, ki naj bi na njegovi kmetiji preživeli poletje. Trdno odločen, da
mora potomstvo začutiti preprosto lepoto življenja na deželi, jih goni kot sužnje, v zahvalo pa
pamži po nesreči izpustijo na svobodo njegovo dragoceno in do konca izkoriščano kravo ...
—

CETRTEK, 25. AVGUST
18.00 / LGM
Lutkovno gledališče Maribor / Zavod Cona
POTEPINI 5+ [45 minut]
Potepini so povabljeni na pot ob reki Dravi, opremljeni s slušalkami in aplikacijo na
telefonu. Potep je zvočni sprehod, ki ga obhodimo po vnaprej začrtani poti.

10.00 in 11.00 / Avditorij LGM
Gledališče Zapik, Ljubljana
ZGODBA NA GUMBE 3+ [35 minut]

Nekoč sta živela pes in psička. On je
čuval svoj vrt, ona pa je tekala ob njegovi
ograji. Spoprijateljila sta se. A nekega
dne je družina s psičko odpotovala ...

Ste že videli cirkus, v katerem bi po
vrvi hodili gumbi? Kaj pa, da bi gumbi
požirali ogenj? Ne? Torej vabljeni na
predstavo, kjer boste vse to videli.

Predstave, namenjene otrokom, bo z
zlatimi zvezdicami ocenjevala otroška
žirija. Predstavi, ki bo dobila največ zvezdic,
bo podelila nagrado ZLATA ŽIRAFA.

Avtorski projekt Godzilla Tribute Band je
predstava, ki želi biti koncert. Je gledališče
predmetov, kartonskih škatel, koruznih
kosmičev in predvsem ljudi. Inspiracijo išče v
punku, starih filmih in pretiranem patosu.

18.00 / Mestni park / Art kamp
Lutkovno gledališče Pupilla, Lendava, Slovenija
CIRKUS GANIBILO 3+ [40 minut]

SOBOTA, 20. AVGUST
NEDELJA, 14. AVGUST

10.00 / Avditorij LGM
Gledališče MalihVelikih, Ljubljana
CAR ŽIVALI 3+ [35 minut]

10.00 in 11.15 / Velika dvorana LGM
Les Nouveaux Ballets du NordPas de Calais, Lille, Francija
SCOOOOOTCH! 2+ [40 minut]

Beseda car v slengu pomeni nekoga, ki nekaj
res dobro zna. Zgodba otrokom razkrije,
da kralj živali ni nujno tudi car živali, saj
vladanja svojim podanikom ne obvlada.

Tri članice glasbene skupine odvijajo lepilni
trak in mu sledijo. Lepilni trak postane
ob igralkah glavni junak zgodbe ...

10.00 / Velika dvorana LGM
Hiša otrok in umetnosti, LJ / Gradsko kazalište
lutaka Rijeka, HR / Colecive Ma-Théâ – Centre
de Création pour l’Enfance de Tinqueux, FR
OH LA LA 3+ [35 minut]

FOTO MATEJ POVŠE

NEDELJA, 7. AVGUST

FOTO FRÉDÉRIC IOVINO

FOTO AJDA ŽAGAR

LUTKOVNI
FESTIVAL Z

NEDELJA, 21. AVGUST

20.00 / Intimni oder GT22
Moment, Maribor / SNG Nova Gorica
GODZILLA TRIBUTE BAND 12+ [60 minut]
FOTO NARA DOMINKO DAVID

10.00 in 12.00 / Velika dvorana LGM
Naivno gledališče Liberec, Češka republika
ČU-ČU. ŽVIŽG. HOV! 2+ [35 minut]

PETEK, 19. AVGUST

V poetični predstavi Oh la la spoznamo
življenje otroka, njegovo veselje in skrbi,
srečo, raziskovanje in napake. In vsaka, še
tako vsakdanja stvar je lahko trenutek za
igro, trenutek, v katerem otrok pobegne
v svoj svojevrstni svet domišljije.

FOTO KATARÍNA FRIDRICHOVA

—

SOBOTA, 13. AVGUST

FOTO GREGOR SALOBIR

V primeru slabega vremena in odpovedi
programa na Art kampu bodo predstave
v Lutkovnem gledališču Maribor.

SOBOTA, 6. AVGUST

FOTO ARHIV GLEDALIŠČA ZAPIK

—

DIJAŠKI
FOTO JOSEF PTÁČEK + RADEK PETRÁŠEK

Vstopnice za predstave so po simbolični ceni
1 € na voljo pri blagajni gledališča. Blagajna je
odprta vsak dan od torka do petka med 10. in 13.
uro, v četrtek tudi med 15. in 18. uro, v soboto
med 9. in 12. uro ter uro pred vsako predstavo.

V mesto prispe edinstven cirkus Ganibilo.
Prekrasen cirkuški šotor od zunaj izgleda
mnogo manjši kot znotraj, v njem pa boste videli
akrobate, klovne, čarovnike in strašne zveri ...

»DOUBLE BILL«

NA PRVEM ODRU
SREDA, 31. AVGUST
19.00 / Prvi oder Prve gimnazije Maribor
Lutkovna skupina Zrno / Društvo Koruzno zrno / Lutkovna
skupina Krožnik Srednje šole Slovenska Bistrica
PLAŠČ 12+
Protagonisti nam pripovedujejo zgodbo Akakija Akakijeviča od rojstva do njegove
ezoterične in magične smrti. Simbolika novele Plašč je večna in Akakijev duh
straši še danes. Tudi pri nas. Razmere so odlične, le plašči so drugačni.

NEDELJA, 21. AVGUST

—

19.00 / Mala dvorana LGM
Gledališče Piki, Slovaška
PLOČEVINASTA MINA 7+ [50 minut]

CETRTEK, 1. SEPTEMBER

Pločevinasta mina ... je to igračka, hišni ljubljenček
ali nevarno orožje? Predstava spremlja otroka,
ki mu vojak v trenutku opitosti od zmagoslavja
podari igračko iz svoje bojne opreme. Lovljenje
deklice s pločevinasto mino na igriv način
prikazuje absurdnost vojaških spopadov, pa tudi
brezmejno zaupanje otroka v odraslega človeka.

Naj bo lučka je avtorski projekt, ki raziskuje senčne lutkovne tehnologije, luč in temo. Neizogibno
povezana svetova sta nezdružljiva in popolno izničenje prepreči ljubezen, ki v konec zasadi
upanje novega začetka, novo Lučko in s tem seme novega, neizogibnega »big banga«.

19.00 / Prvi oder Prve gimnazije Maribor
Gledališka šola Prve gimnazije Maribor
NAJ BO LUČKA 12+

NAAAJDALJŠO

TRADICIJO

18.00 / Mestni park / Art kamp
Gledališče Zapik, Ljubljana
ZVERINICE IZ REZIJE 3+ [35 minut]

Friderik ni običajna podgana, ampak pravi gospod
in grajska legenda, ki pozna vse kotičke gradu in je
na lastne oči videl vse, kar se je na gradu dogajalo.

Prva predstava Gledališča Zapik, ki je na sporedu
že od leta 1993. V predstavi ima glavno vlogo
botra lisičica, ki se ji v hišico naseli grozna Grdina ...

Saj veste: vse ima svoj začetek in svoj konec.
Ampak kje ga ima kolo? In kje kroglica?
Štirje igralci v komornem prostoru odkrivajo pot
neskončnosti ... Kadarkoli kamorkoli vedno
vedno le naokoli!

20.00 / Intimni oder GT22
Dafa Puppet Theatre, Češka
USTVARJALEC VOJN 18+ [45 minut]
FOTO KATARINA CAKOVA

18.00 / Mestni park / Art kamp
Javni zavod Ljubljanski grad, Ljubljana
FRIDERIK, GRAJSKA PODGANA 3+ [30 minut]

CETRTEK, 25. AVGUST

10.00 / Velika dvorana LGM
Lutkovno gledališče Bratislava, Slovaška
OKOLOLO 4+ [50 minut]
FOTO JURAJ STAROVECKÝ

NEDELJA, 14. AVGUST

FOTO IGOR CVETKO

FOTO MIHA MALLY

NEDELJA, 21. AVGUST
NEDELJA, 7. AVGUST

Ustvarjalec vojn je multidisciplinarna gledališka
predstava, ki temelji na resničnih dogodkih
in združuje vizualno umetnost, nove medije z
dokumentarnim in predmetnim gledališčem.

programu
najdete na spletni
strani Lutkovnegar
gledališca Maribo
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