Potegni vrvico navzdol ...
Gledališki list Ferdo, veliki ptič – za LGM Katarina Klančnik Kocutar – urednica Tanja Lužar – avtorica vizualne podobe Andreja Peklar – lektorica Metka Damjan
tehnični urednik Blaž Krump – tisk Evrografis – naklada 1.000 izvodov – Maribor, oktober 2020
Lutkovno gledališče Maribor – Vojašniški trg 2 A, 2000 Maribor, Slovenija – direktorica in umetniška vodja Katarina Klančnik Kocutar – T 02 228 19 70

Kjer je označeno s piko,
naredi luknjice.

Andreja Peklar

Avtorica likovne podobe Andreja Peklar
Avtorici besedila Katja Povše in Vesna Vončina
Dramaturginja Tanja Lužar
Lektorica Metka Damjan
Avtorja glasbe Gregor Zemljič in Nina Šardi
Kostumografki Andreja Peklar in Mojca Bernjak
Oblikovalec svetlobe Miljenko Knezoci
Oblikovalec zvoka Jure Auguštiner

S šivanko prebodi krila in noge tam,
kjer je označeno. Skozi luknjice napelji
vrvico tako, kot kaže slika.

Igralka Vesna Vončina

Izreži posamezne dele
Ferda – kopitljačka.

Režiserka in avtorica dramatizacije Katja Povše

Lutkovni tehnologi in izdelovalci lutk Darka Erdelji, Aleksander Andželović in Andreja Peklar
Scenski tehnologi in izdelovalci scene Lucijan Jošt, Nina Šabeder in Branko Caserman
Izdelovalki kostumov Mojca Bernjak in Nina Šabeder
Premiera 10. oktober 2020, Velika dvorana LGM

Avtorica zgodbo pripoveduje zgolj skozi podobe, s čimer mladim bralcem omogoča, da jo berejo vsak
na svoj način. Brez napisanih besed lahko znotraj izjemnih ilustracij vsakdo najde svoje poudarke in
simbole.
Zgodba pripoveduje o Ferdu, ptiču, ki je prevelik za okolje, v katerem živi. Toda Ferdo svoje drugačnosti
sploh ne opazi; še več: s pridom jo uporablja, da z njo pomaga manjšim od sebe. Ometa visoke dimnike,
pomaga pri gradnji … Prav vsakemu, ki potrebuje njegovo drugačnost, z veseljem priskoči na pomoč.
Utrujen in žejen nehote popije vso vodo iz ribnika. Ljudje in živali se ujezijo, hitro pozabijo na njegova
dobra dela in ga izženejo iz mesta. Ferdo sam tava po svetu in naposled sreča drobno ptičico, ki mu
pomaga napolniti izpraznjen ribnik …
Ferdo, veliki ptič je simbolov polna zgodba o velikosti in majhnosti, velikodušnosti in sebičnosti ter o
radosti, ki jo vzbuja medsebojna pomoč.
Režiserka Katja Povše nam v uprizoritvi predstavlja svoje videnje zgodbe skozi oči Potepuhinje. Ta se
nostalgično spominja starih časov, ki so jih zaznamovali veliki ptič nad krošnjami, otroški smeh v parku
in kepice nepozabnega sladoleda …

PRIPRAVO NA OGLED PREDSTAVE TER NAMIGE ZA POGOVORE IN USTVARJANJE PO OGLEDU POIŠČITE
NA SPLETNI STRANI LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA MARIBOR PRI PREDSTAVI FERDO, VELIKI PTIČ.

Skozi luknjice v trupu vstavi
sponke s kapico ali majhne
vijake. Nanje natakni krila
in noge. Vijakom lahko
dodaš matice. Rahlo jih
privij, da se elementi lahko
prosto vrtijo okoli svoje osi.

Predstava Ferdo, veliki ptič je nastala po istoimenski slikanici brez besed Andreje Peklar, za katero je
dobila številne slovenske in mednarodne nagrade, med drugim nagrado Kristine Brenkove, priznanje
Hinka Smrekarja, slikanica pa se je uvrstila tudi na častno listo IBBY.

