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Oblečemo se dogodku primerno: v svežo pleničko.
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Če kak malček kašlja, kiha, se slini, šumi z odejico,
trka s stekleničko ali se obnaša preprosto otroško,
je to čisto v redu.
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Starši, kljub temu vedno pazite na svoje otroke 

Posebna zahvala gre OŠ Bojana Ilicha, ki nam je prijazno
posodila blazine za udobje na koncertu.
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Simfonični orkester SNG Maribor
Simon Krečič, dirigent
Andrej Rozman – Roza, povezovalec
Harlekin – društvo za umetnost plesa
Ana Vovk Pezdir, koreografinja
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