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pujsa

MANICA
K. MUSIL

velika prijatelja. Ko vstaneta,
se najprej povaljata v blatni mlaki. Samo bele oči
se svetijo z njunih blatnih teles. Po zajtrku odideta na dvorišče.
Hodita gor in dol. Kokoši, race, osel, mačka in stari Runo že po njunem
muzanju pričakujejo, da imata nekaj za bregom. Pujsa brezskrbno
požvižgavata in gledata nekam visoko visoko v nebo.
»Nekaj se dogaja na nebu.«
Tine in Tone sta

Izreži piščančka, pri luknjanju naj ti
pomagajo starejši, nato pa skozi
luknjice napelji volno ali bombažno
prejo. Nožici lahko narediš iz volne,
na konca pa navežeš gumbka.
Lahko pa izdelaš tudi stojalce iz kartona.

Manica K. Musil · POBALINSKA PUJSA · Režiser Miha Golob
Igralca Maksimiljan Dajčman in Anže Zevnik k. g.
Avtorica likovne podobe Manica K. Musil · Avtor lutkovne tehnologije in
oblikovalec lutk Primož Mihevc · Avtor glasbe Vasko Atanasovski · Lektor Simon Šerbinek
Oblikovalec svetlobe Gašper Bohinec · Oblikovalec zvoka Andi Gal
Oblikovalci lutk Darka Erdelji, Mojca Bernjak in Manica K. Musil
Oblikovalec scenografije Lucijan Jošt
Premiera Mala dvorana LGM, 13. oktober 2016

Otroci in vzgojitelji v mariborskih vrtcih so ob branju slikanice Pobalinska pujsa ustvarili 600 piščančkov,
ki se sprehajajo ob Lutkovnem gledališču Maribor. Avtorici projekta Piseki sta Teja K. Lozar in Manica K. Musil,
postavitev pa je izvedel Lucijan Jošt.
Iskrena hvala sodelujočim otrokom in njihovim mentorjem!
Več predlogov za pripravo na ogled predstave in vodila za obravnavo po ogledu poiščite na spletni strani
Lutkovnega gledališča Maribor pri predstavi Pobalinska pujsa.

