


Družimo se! 

Na ulicah, dvoriščih, trgih, mojih, tvojih, naših, upočasnimo korak in si privoščimo 
dogodivščino. To ni nobena pravljica, to je festival za vsakogar, ki se ne boji odpreti 
srca.

Vilinskost je v plesu, je v pesmi, v ognjenem objemu, v predstavi, koncertu, razstavi, 
vilinskost je v zgodbi in godbi, je v pravljici, srcu in glavi. Vilinsko mesto je prostor in 
čas, ko se srečujemo, družimo, si zaupamo in verjamemo, da je čarobnost v nas.

Ognjevita Ana Plamenita prižiga večere mrzlih zimskih dni, Pravljične ulice skozi 
mesto zvite polne so zgodb, daljnih prašnih poti. Ana Mrzla zabava, je ulična 
predstava, ki sredi trga živi, pričara nebroj čudovitih trenutkov za tople večere 
in srčne ljudi. Vilinski dvor vabi na najlepše dvorišče, rož ledenih razstavišče, na 
Vilinski oder na otroške predstave in čarne glasbene užitke – so praznične čestitke. 
Povabljeni na Sladke urice ustvarjanja, v Igralnico čitalnico, Izbo starih obrti in 
kulinaričnih čarovnij, Umetniško sobano, za vse radoznale in zvedave glave in na 
potovanje v mite in sanje, v Dvorno razstavišče, zavetje magične razstave.

Toliko priložnosti, da se nekaj res dobrega zgodi. Za vsako iskrico strasti, ki se v 
plamen razžari.

Za čas, ko mraz na okna rože riše, ljubezen v vse hiše!

Srečala sem 
mlade zale deklice
– v laseh venci,
v očeh iskrice – 
kako so na okna rože risale.

Videla sem
tople, srčne ljudi
– v toplih hišah,
za toplimi okni – 
kako so te rože gledali.

Na oknih rože ledene,
v srcih rože ognjene
– razcvele v vsemirje,
ki tiho nad nami bdi.

Vojka Miklavc

PETEK, 27. 11. 2015
15.00–18.00, GOSPOSKA IN JURČIČEVA ULICA
Pravljične ulice
GOSPE IN GOSPODJE NA GOSPOSKO: ADVENT V MESTU
Delavnica izdelovanja adventnih venčkov in druženje v mestu s srčnimi ljudmi.

18.00–22.00, OSREDNJA MARIBORSKA TRŽNICA
Ana Plamenita Mariborska
ANA PLAMENITA MARIBORSKA
Festival ognjenih ambientov in luči, magično potovanje po svetlobnem labirintu, ki srce razžari.

SOBOTA, 28. 11. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
CUKRASTE LEDENE ROŽE (1+)
Risanje ledenih rož s sladkornim posipom za zimsko okrašena okna.

MEDENE PLOŠČICE (5+)
Energijske ploščice z musliji, medom, lešniki in s suhim sadjem za nove zmage!

PRELEPI PREPLETI (5+)
S prepletanjem in ovijanjem volne okoli žebljičkov oblikujemo praznično dekoracijo za dom.

ANIMIRANA ČESTITKA (7+)
Izdelajmo posebno voščilo za svoje najdražje in prijatelje. Snemamo animirane čestitke!

11.00–15.00, GOSPOSKA IN JURČIČEVA ULICA 
Pravljične ulice
GOSPE IN GOSPODJE NA GOSPOSKO: ADVENT V MESTU

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov in druženje v mestu s srčnimi ljudmi.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
VILINSKI BAL V VILINSKEM DVORU
Čarobna otvoritev Vilinskega dvora z glasbeno-plesnim spektaklom Plesne izbe Maribor na 

Dvorišču ledenih rož.

18.00–22.00, OSREDNJA MARIBORSKA TRŽNICA
Ana Plamenita Mariborska
ANA PLAMENITA MARIBORSKA
Festival ognjenih ambientov in luči, magično potovanje po svetlobnem labirintu, ki srce 

razžari.

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
DRUŠTVO MRTVIH PESNIKOV – 25 LET
Večer čustvenega rokenrola z Društvom mrtvih pesnikov, prvih 25 let skozi zgodbe, ki jih 

pišejo pesmi.

NEDELJA, 29. 11. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
VELIKA ZIMSKA ROZETA (1+)
Skupaj sestavimo mozaik. Iz malih papirnatih kroglic nastaja velika ledena roža.

PIŠKOTI IZ OVSENIH KOSMIČEV (5+)
Krhki piškoti, ki jih za zajtrk pomakaš v vroč čaj in zunaj sneži.

VENČEK ZELENČEK (5+)
Spletanje venčkov iz zimzelenega rastlinja in narave.
LEDENE ROŽE (7+)
Skupinsko ustvarjanje s čarobnim vitražem in igrivimi vzorci ledenih rož.
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11.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
KONTRA KVARTET
Nedeljsko dopoldne ob zvokih tradicionalne judovske glasbe klezmer z akustično skupino 

Kontra kvartet.

16.00–18.00, VETRINJSKI DVOR
Plesne delavnice Izbine pravljice v Vilinskem dvoru
AFRIŠKI PLESI IN BOBNARSKE DELAVNICE 
Vroči afriški plesi in divji afriški ritmi – prepustimo se prvinskosti! 

18.00, KINO UDARNIK
Vilinski kino
SLON PO ANIMATEKI: RUMENI SLON (4+)
Šest kratkih filmov, polnih nežnosti, smeha in domiselnih filmskih prigod.

PONEDELJEK, 30. 11. 2015
15.30-16.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
PLESNA DELAVNICA PORTRET (7+)

Plesno gibalna delavnica, skozi katero otroci pridobivajo na kognitivnih, emocionalnih in motoričnih 

sposobnostih. 

16.45-17.45, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
LIKOVNA DELAVNICA PORTRET (7+)

Sprostitvena in izkustvena likovna delavnica namenjena osnovnošolskim otrokom.

TOREK, 1. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
GLEDALIŠKA DELAVNICA PORTRET (7+)
Otroci bodo spoznavali gledališke veščine in skozi njih utrjevali svoje potenciale ter krepili socialne veščine.

17.00–22.00, GOSPOSKA, SLOVENSKA, JURČIČEVA ULICA
Pravljične ulice
PALČKI, OSVETLITE POT!
Delavnice, igre, pripovedi s palčki, ki bodo za vas skrivali zaklade in razsvetljevali mestne poti.

SREDA, 2. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
PLESNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Plesno gibalna delavnica, skozi katero otroci pridobivajo pridobivajo na kognitivnih, emocionalnih in motoričnih 

sposobnostih. 

18.00–19.00, RAJZEFIBER BIRO
Pravljične ulice
ZGODBE IZ RUMENEGA FOTELJA: ZIMSKE PRIPOVEDI

Večer pripovedi dišečih po cimetu, ob skodelici toplega čaja in slastnih piškotih, kot včasih pri babici.

ČETRTEK, 3. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
GLEDALIŠKA DELAVNICA PORTRET (7+)
Otroci bodo spoznavali gledališke veščine in skozi njih utrjevali svoje potenciale ter krepili socialne veščine.
17.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Naša mala knjižnica v Vilinskem dvoru
JUNAČEK TRAVČEK IN NJEGOVA PUSTOLOVŠČINA
Zgodbica in ustvarjalna delavnica izdelovanja zimskega knjižnega travnika.

SOBOTA, 5. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
ROPOTULJE ROGOVILE (1+)
December je mesec, ko lahko rogovilimo. Izdelajmo si pravo ropotuljo in rogovilimo na glas!

SLASTNA SADNA KUPA (5+)
Za sadno kupo potrebujemo jabolka, hruške, pomaranče, banane in malo sladke smetane. Za res slastno sadno 

kupo potrebujemo še prijatelje!
VENČEK IZ RECIKLAŽE (5+)
Iz kartonastih tulčkov in papirja ustvarjamo dekorativne venčke za praznike. Preprosto je lepo.

BARVNA MONOTIPIJA (7+)
Grafična risba le enkrat odtisnjena. Unikatno.

18.00–19.00, GOSPOSKA, SLOVENSKA, JURČIČEVA ULICA
Pravljične ulice
PRAVLJIČNE ULICE GOSTIJO MIKLAVŽA
Delavnice, lov na zaklad, pravljice in pripovedke – obiščite Miklavža, ki pripoveduje.

PETEK, 4. 12. 2015
16.45-17.45, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
LIKOVNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Sprostitvena in izkustvena likovna delavnica namenjena 
osnovnošolskim otrokom.

15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
SNEŽAKI VESELJAKI (1+)
Reciklaže iz embalaže, mali sneženi možje na pohodu.
KAVBOJEVE CIGARE (5+)
Kavboji si po večerji prižgejo cigaro, mi pa se posladkamo z mini 
roladicami z lešniki, oblitimi s čokolado.
POLSTENE ROŽE (5+)
Spoznajmo ročno polstenje nepredene volne in si s tehniko mokrega 
ali suhega polstenja izdelajmo rožo. 
ROBOROŽE (7+)
So roboti, so rože in so roborože.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
BABIČINE PRAVLJICE
Izvirne koreografije in petje, ki ni samo to! Babičine pravljice z OPZ 
Junior CS in OPZ PU.

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder in Vilinsko razstavišče
EDINA PREBIVALKA SVOJEGA PLEMENA, POKLON PREDNIKOM
Magičen obred ob odprtju razstave Alje Krofl, prepletanje glasbe, 
misli, pesmi, plesa, slikanja … predniki, sanje in mitologija.
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17.00–22.00, GOSPOSKA, SLOVENSKA, JURČIČEVA ULICA
Pravljične ulice
PALČKI, OSVETLITE POT!
Delavnice, igre, pripovedi s palčki, ki bodo za vas skrivali zaklade in razsvetljevali mestne poti.

SREDA, 2. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
PLESNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Plesno gibalna delavnica, skozi katero otroci pridobivajo pridobivajo na kognitivnih, emocionalnih in motoričnih 

sposobnostih. 

18.00–19.00, RAJZEFIBER BIRO
Pravljične ulice
ZGODBE IZ RUMENEGA FOTELJA: ZIMSKE PRIPOVEDI

Večer pripovedi dišečih po cimetu, ob skodelici toplega čaja in slastnih piškotih, kot včasih pri babici.

ČETRTEK, 3. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
GLEDALIŠKA DELAVNICA PORTRET (7+)
Otroci bodo spoznavali gledališke veščine in skozi njih utrjevali svoje potenciale ter krepili socialne veščine.
17.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Naša mala knjižnica v Vilinskem dvoru
JUNAČEK TRAVČEK IN NJEGOVA PUSTOLOVŠČINA
Zgodbica in ustvarjalna delavnica izdelovanja zimskega knjižnega travnika.

SOBOTA, 5. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
ROPOTULJE ROGOVILE (1+)
December je mesec, ko lahko rogovilimo. Izdelajmo si pravo ropotuljo in rogovilimo na glas!

SLASTNA SADNA KUPA (5+)
Za sadno kupo potrebujemo jabolka, hruške, pomaranče, banane in malo sladke smetane. Za res slastno sadno 

kupo potrebujemo še prijatelje!
VENČEK IZ RECIKLAŽE (5+)
Iz kartonastih tulčkov in papirja ustvarjamo dekorativne venčke za praznike. Preprosto je lepo.

BARVNA MONOTIPIJA (7+)
Grafična risba le enkrat odtisnjena. Unikatno.

18.00–19.00, GOSPOSKA, SLOVENSKA, JURČIČEVA ULICA
Pravljične ulice
PRAVLJIČNE ULICE GOSTIJO MIKLAVŽA
Delavnice, lov na zaklad, pravljice in pripovedke – obiščite Miklavža, ki pripoveduje.

PETEK, 4. 12. 2015
16.45-17.45, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
LIKOVNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Sprostitvena in izkustvena likovna delavnica namenjena 
osnovnošolskim otrokom.

15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
SNEŽAKI VESELJAKI (1+)
Reciklaže iz embalaže, mali sneženi možje na pohodu.
KAVBOJEVE CIGARE (5+)
Kavboji si po večerji prižgejo cigaro, mi pa se posladkamo z mini 
roladicami z lešniki, oblitimi s čokolado.
POLSTENE ROŽE (5+)
Spoznajmo ročno polstenje nepredene volne in si s tehniko mokrega 
ali suhega polstenja izdelajmo rožo. 
ROBOROŽE (7+)
So roboti, so rože in so roborože.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
BABIČINE PRAVLJICE
Izvirne koreografije in petje, ki ni samo to! Babičine pravljice z OPZ 
Junior CS in OPZ PU.

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder in Vilinsko razstavišče
EDINA PREBIVALKA SVOJEGA PLEMENA, POKLON PREDNIKOM
Magičen obred ob odprtju razstave Alje Krofl, prepletanje glasbe, 
misli, pesmi, plesa, slikanja … predniki, sanje in mitologija.



TOREK, 8. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
GLEDALIŠKA DELAVNICA PORTRET (7+)
Otroci bodo spoznavali gledališke veščine in skozi njih utrjevali svoje potenciale ter krepili socialne veščine.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
ČAROBNE ROŽE IN ČARODEJ SAM SEBASTIAN
Čisto prava čarodejska predstava polna prav čarobnih rož, ki jih čara čarni mož, vsemu svetu znan, 

čarodej Sam Sebastian!

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
PANDA
Nostalgičen večer z glasbeno skupino Panda, zavit v topel šal uspešnic, starih in novih. 

NEDELJA, 6. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
VOŠČILNICE SNEŽINČICE (1+)
Risbice snežink na jogurtovih pokrovčkih. Letos delamo reciklirane voščilnice.GOSPOD MARMORNI KOLAČ (5+)
Rumena srajca in frak rjav, je velik, bahav, prav fino diši, iz te naše peči!PUNČKE IZ CUNJ (5+)
Punčke, kot so jih zase delale naše prababice. Iz tekstila, starih oblačil, z malo dišav in naravnega polnila.SNEŽNE ROŽICE (7+)
Broške snežne rožice iz snežno belega blaga za zimski plašček, ki gre na snežno bel potep.

11.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
GODBA VETERANOV ŠTAJERSKE PRI KUD POŠTA MARIBOR
Miklavževa nedelja v družbi z godbeniki in godbenicami Godbe veteranov Štajerske.

16.00–18.00, VETRINJSKI DVOR
Plesne delavnice Izbine pravljice v Vilinskem dvoru
ORIENTALSKI PLESI 
Zibajoče, izzivalno, zapeljivo, cingljajoče. Čar daljnega Orienta.

18.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski kino
ZVEZDICA ZASPANKA (4+)
Celovečerni lutkovni film, ki letos praznuje 50-letnico; nekaj najlepšega iz zakladnice slovenskih klasik in stvar, ki jo preprosto morate videti.

PONEDELJEK, 7. 12. 2015
15.30-16.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
PLESNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Plesno gibalna delavnica, skozi katero otroci pridobivajo na kognitivnih, 

emocionalnih in motoričnih sposobnostih. 

16.45-17.45, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
LIKOVNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Sprostitvena in izkustvena likovna delavnica namenjena osnovnošolskim 

otrokom.

SREDA, 9. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
PLESNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Plesno gibalna delavnica, skozi katero otroci pridobivajo na kognitivnih, emocionalnih in motoričnih 
sposobnostih. 

16.45-17.45, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
GLASBENA DELAVNICA PORTRET (7+)
Otroci se bodo na zabaven način spoznali z osnovnimi glasbenimi pojmi, inštrumenti, stili in oblikami.

18.00–19.00, RAJZEFIBER BIRO
Pravljične ulice
ZGODBE IZ RUMENEGA FOTELJA: ZIMSKE PRIPOVEDI
Večer pripovedi dišečih po cimetu, ob skodelici toplega čaja in slastnih piškotih, kot včasih pri babici.

ČETRTEK, 10. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
GLEDALIŠKA DELAVNICA PORTRET (7+)
Otroci bodo spoznavali gledališke veščine in skozi njih utrjevali svoje potenciale ter krepili socialne veščine.

17.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Naša mala knjižnica v Vilinskem dvoru
SANJE, KI SO ODŠLE
Pripoved, pustolovščina in ustvarjalna delavnica. Režemo, rišemo, pišemo sanje.
17.00–22.00, GOSPOSKA, SLOVENSKA, JURČIČEVA ULICAPravljične ulice
S KOLEDNIKI PO PRAVLJIČNIH ULICAH
Po ulicah se širi pesem, boža dušo mesta in povezuje ljudi. Prisluhni.

PETEK, 11. 12. 2015
15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
ROKOTISK (1+)
Odtisnem roko in si ogledam odtis, je medved, je ris? Še malo dorišem, se na umetnijo podpišem.

PARIŠKE ROŽE S KOKOSOM (5+)
Sliši se fino in eksotično. Kokos ovit v testo je rjavo, skupaj spleteno v rolado gizdavo.

PANJSKE KONČNICE (5+)
Slikanje ljudskih motivov na lesene deščice in spoznavanje slovenskega etnografskega izročila. Panjske končnice, ker 

so čebele naše prijateljice.
SKODELE IZ JESENSKEGA LISTJA (7+)
Jesensko listje toplih barv z malo lepila in čarovnije oblikovano v skodelo. 

16.45-17.45, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
LIKOVNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Sprostitvena in izkustvena likovna delavnica namenjena osnovnošolskim otrokom.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
VILINSKA GLASBENA PRAVLJICA
Praznično vzdušje pobarvano s pesmijo učencev Glasbene šole Rajšter ter OPZ in MPZ OŠ Franceta Prešerna. 

Prešerno!

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
BRENCL BANDA
Poletimo na krilih slovanstva nad strehe in hiše, še više, zaplešimo z Brencl bando na njihove viže. Veseljaško, sanjavo, 

zaljubljeno! 



TOREK, 8. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
GLEDALIŠKA DELAVNICA PORTRET (7+)
Otroci bodo spoznavali gledališke veščine in skozi njih utrjevali svoje potenciale ter krepili socialne veščine.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
ČAROBNE ROŽE IN ČARODEJ SAM SEBASTIAN
Čisto prava čarodejska predstava polna prav čarobnih rož, ki jih čara čarni mož, vsemu svetu znan, 

čarodej Sam Sebastian!

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
PANDA
Nostalgičen večer z glasbeno skupino Panda, zavit v topel šal uspešnic, starih in novih. 

NEDELJA, 6. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
VOŠČILNICE SNEŽINČICE (1+)
Risbice snežink na jogurtovih pokrovčkih. Letos delamo reciklirane voščilnice.GOSPOD MARMORNI KOLAČ (5+)
Rumena srajca in frak rjav, je velik, bahav, prav fino diši, iz te naše peči!PUNČKE IZ CUNJ (5+)
Punčke, kot so jih zase delale naše prababice. Iz tekstila, starih oblačil, z malo dišav in naravnega polnila.SNEŽNE ROŽICE (7+)
Broške snežne rožice iz snežno belega blaga za zimski plašček, ki gre na snežno bel potep.

11.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
GODBA VETERANOV ŠTAJERSKE PRI KUD POŠTA MARIBOR
Miklavževa nedelja v družbi z godbeniki in godbenicami Godbe veteranov Štajerske.

16.00–18.00, VETRINJSKI DVOR
Plesne delavnice Izbine pravljice v Vilinskem dvoru
ORIENTALSKI PLESI 
Zibajoče, izzivalno, zapeljivo, cingljajoče. Čar daljnega Orienta.

18.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski kino
ZVEZDICA ZASPANKA (4+)
Celovečerni lutkovni film, ki letos praznuje 50-letnico; nekaj najlepšega iz zakladnice slovenskih klasik in stvar, ki jo preprosto morate videti.

PONEDELJEK, 7. 12. 2015
15.30-16.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
PLESNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Plesno gibalna delavnica, skozi katero otroci pridobivajo na kognitivnih, 

emocionalnih in motoričnih sposobnostih. 

16.45-17.45, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
LIKOVNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Sprostitvena in izkustvena likovna delavnica namenjena osnovnošolskim 

otrokom.

SREDA, 9. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
PLESNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Plesno gibalna delavnica, skozi katero otroci pridobivajo na kognitivnih, emocionalnih in motoričnih 
sposobnostih. 

16.45-17.45, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
GLASBENA DELAVNICA PORTRET (7+)
Otroci se bodo na zabaven način spoznali z osnovnimi glasbenimi pojmi, inštrumenti, stili in oblikami.

18.00–19.00, RAJZEFIBER BIRO
Pravljične ulice
ZGODBE IZ RUMENEGA FOTELJA: ZIMSKE PRIPOVEDI
Večer pripovedi dišečih po cimetu, ob skodelici toplega čaja in slastnih piškotih, kot včasih pri babici.

ČETRTEK, 10. 12. 2015
16.30-17.30, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
GLEDALIŠKA DELAVNICA PORTRET (7+)
Otroci bodo spoznavali gledališke veščine in skozi njih utrjevali svoje potenciale ter krepili socialne veščine.

17.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Naša mala knjižnica v Vilinskem dvoru
SANJE, KI SO ODŠLE
Pripoved, pustolovščina in ustvarjalna delavnica. Režemo, rišemo, pišemo sanje.
17.00–22.00, GOSPOSKA, SLOVENSKA, JURČIČEVA ULICAPravljične ulice
S KOLEDNIKI PO PRAVLJIČNIH ULICAH
Po ulicah se širi pesem, boža dušo mesta in povezuje ljudi. Prisluhni.

PETEK, 11. 12. 2015
15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
ROKOTISK (1+)
Odtisnem roko in si ogledam odtis, je medved, je ris? Še malo dorišem, se na umetnijo podpišem.

PARIŠKE ROŽE S KOKOSOM (5+)
Sliši se fino in eksotično. Kokos ovit v testo je rjavo, skupaj spleteno v rolado gizdavo.

PANJSKE KONČNICE (5+)
Slikanje ljudskih motivov na lesene deščice in spoznavanje slovenskega etnografskega izročila. Panjske končnice, ker 

so čebele naše prijateljice.
SKODELE IZ JESENSKEGA LISTJA (7+)
Jesensko listje toplih barv z malo lepila in čarovnije oblikovano v skodelo. 

16.45-17.45, VETRINJSKI DVOR
Delavnice v Vilinskem dvoru
LIKOVNA DELAVNICA PORTRET (7+)
Sprostitvena in izkustvena likovna delavnica namenjena osnovnošolskim otrokom.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
VILINSKA GLASBENA PRAVLJICA
Praznično vzdušje pobarvano s pesmijo učencev Glasbene šole Rajšter ter OPZ in MPZ OŠ Franceta Prešerna. 

Prešerno!

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
BRENCL BANDA
Poletimo na krilih slovanstva nad strehe in hiše, še više, zaplešimo z Brencl bando na njihove viže. Veseljaško, sanjavo, 

zaljubljeno! 



SOBOTA, 12. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
SKOVIK IZ GOZDA (1+)
Iz storžev in vate se vate zazrejo velike oči. Je sova al je skovik?
SLANO TESTO OBLIKOVANO (5+)
V kuhinji pripravljamo tudi okraske, po starem dobrem receptu, iz slanega testa.
VILINKE (5+)
Izdelovanje malih pravljičnih bitij iz blaga in volne za okras ali špas.
PAPIRNATE SANJE (7+)
Doma narejen papir, obarvan in okrašen z dišečimi rožami. Nanj zapišemo zares pomembne in lepe stvari.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
MANCA V SVETU PLESA
Plesni potep Plesnega foruma Celje z deklico Manco in njenimi novimi prijatelji, ki s plesom objemajo svet. 

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
KATARINA MALA
Vroč, vihrav in nepozaben koncert Katarine Male z bendom, vrtoglav koktajl neposrednosti, 
hudomušnosti besedil in energije profesionalnih glasbenikov.

NEDELJA, 13. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
PAPIRNATE SNEŽROŽE (1+)
Iz robčkov rože, iz papirja snežinke, krhke kot balerinke.
ČRNO BELO PECIVO (5+)
Malo so črni, malo so beli, kot bi v šahovskem svetu živeli.
SVETA LUCIJA IN MAKRAME (5+)
Makrame okrasje za cvetlične lončke in sejanje božičnega žita. Spoznavajmo svojo dediščino.
GLASBILA IZ BAMBUSA (7+)
Iz bambusa glasbilo, anklang, panova piščal, dežna palica … izdelaj sam in zaigraj!

11.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
PIHALNI ORKESTER SVOBODA MARIBOR
Godbe in zgodbe Pihalnega orkestra Svoboda Maribor, ki nas prepihajo in odpihnejo na rob veselja!

16.00–18.00, VETRINJSKI DVOR
Plesne delavnice Izbine pravljice v Vilinskem dvoru
JAZZ BALET ZA OTROKE IN MLADINO 
Ritmično, poskočno, dinamično, intenzivno. Izrazimo se s plesom.

18.00, KINO UDARNIK
Vilinski kino
DEČEK IN SVET (7+)
Brazilski animirani film skozi oči otroka razkriva zablode sodobnega potrošniškega sveta skozi barve, oblike in zvoke, ki pritegnejo vsakega izmed nas.

SREDA, 16. 12. 2015
16.00–22.00, VETRINJSKI DVOR
Svetovni dan migrantov v Vilinskem dvoru
VSI SMO MIGRANTI
Okrogla miza o perečih vprašanjih, Živa knjižnica in fotografska razstava portretov migrantov – odprimo oči in srce!

18.00–19.00, RAJZEFIBER BIRO
Pravljične ulice
ZGODBE IZ RUMENEGA FOTELJA: ZIMSKE PRIPOVEDI
Večer pripovedi dišečih po cimetu, ob skodelici toplega čaja in slastnih piškotih, kot včasih pri babici.

ČETRTEK, 17. 12. 2015
17.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Naša mala knjižnica v Vilinskem dvoru
PEČKA, KAPICA IN PUDING
Zgodba o sporazumevanju in prijateljstvu ter ustvarjalna delavnica izdelovanja trolov. 

21.00, VETRINJSKI DVOR
Predstava v Vilinskem dvoru
KJE SEM OSTALA?
Predstava KUD Transformator, ki skozi gib, video in besedo spremlja gospo Julo, ki se spopada s starostno demenco.

PETEK, 18. 12. 2015
15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
ČISTO MALA RISBICA (1+)
Na izgubljene koščke stare sestavljanke bomo risali male risbice, talismane za srečo.

ČOKOSLASTNA PITA (5+)
Brez peke, brez moke, brez jajc, zdrava, pa tako slastna. Čokoslastna!

ČIPKA (5+)
Unikatni nakit iz čipk je kot nalašč za decembrske zabave. Glamur.

FOTOGRAM (7+)
V najmanjši temnici čaramo fotografije brez fotoaparata, a vseeno rata.

17.00–22.00, GOSPOSKA, SLOVENSKA, JURČIČEVA ULICA

Pravljične ulice
30 SRČNIH DNI NA PRAVLJIČNIH ULICAH
Dobrodelno zbiranje božičnih daril za otroke v socialni stiski z Društvom Humanitarček.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
CODIN VILINSKI VEČER
Predpraznično veselje se nas vseh loteva, druščina mladih glasbenikov KUD Coda nas ogreva!

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
KONTRABANT
Večer etno, folk in kantri glasbe v slovenskem, madžarskem, srbohrvaškem, romskem, židovskem in 

angleškem jeziku, s pridihom teh tako različnih kultur.

SOBOTA, 19. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
ODTIS LEDENIH ROŽ (1+)
Ledene rože so čipke narave, mi pa čipke odtisnemo na papir.
PRESNE KROGLICE (5+) 
Presnete preresne presne kroglice, tako sladke, okusne in polne zdravega.
PISMA IN VOŠČILA (5+)
Napišimo voščilo dragim ljudem in pisma sivobradim decembrskim možem.
MAVRIČNE VILE (7+)
Vile v Vilinskem dvoru, mavrične in mehke, mikane, polstene.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
FUSION, ENERGIJA, KI PRIJA
Koncert rock zbora za mlade, ki imajo glasbo radi, se v njej najdejo in se z njo učijo, energija, ki prija. Fusion!

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
BALLADERO
Avtorski songwriterski jazz pop, ki z mešanico klavirja, prodornega vokala in polnokrvnih aranžmajev zadene v živo. 



SOBOTA, 12. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
SKOVIK IZ GOZDA (1+)
Iz storžev in vate se vate zazrejo velike oči. Je sova al je skovik?
SLANO TESTO OBLIKOVANO (5+)
V kuhinji pripravljamo tudi okraske, po starem dobrem receptu, iz slanega testa.
VILINKE (5+)
Izdelovanje malih pravljičnih bitij iz blaga in volne za okras ali špas.
PAPIRNATE SANJE (7+)
Doma narejen papir, obarvan in okrašen z dišečimi rožami. Nanj zapišemo zares pomembne in lepe stvari.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
MANCA V SVETU PLESA
Plesni potep Plesnega foruma Celje z deklico Manco in njenimi novimi prijatelji, ki s plesom objemajo svet. 

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
KATARINA MALA
Vroč, vihrav in nepozaben koncert Katarine Male z bendom, vrtoglav koktajl neposrednosti, 
hudomušnosti besedil in energije profesionalnih glasbenikov.

NEDELJA, 13. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
PAPIRNATE SNEŽROŽE (1+)
Iz robčkov rože, iz papirja snežinke, krhke kot balerinke.
ČRNO BELO PECIVO (5+)
Malo so črni, malo so beli, kot bi v šahovskem svetu živeli.
SVETA LUCIJA IN MAKRAME (5+)
Makrame okrasje za cvetlične lončke in sejanje božičnega žita. Spoznavajmo svojo dediščino.
GLASBILA IZ BAMBUSA (7+)
Iz bambusa glasbilo, anklang, panova piščal, dežna palica … izdelaj sam in zaigraj!

11.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
PIHALNI ORKESTER SVOBODA MARIBOR
Godbe in zgodbe Pihalnega orkestra Svoboda Maribor, ki nas prepihajo in odpihnejo na rob veselja!

16.00–18.00, VETRINJSKI DVOR
Plesne delavnice Izbine pravljice v Vilinskem dvoru
JAZZ BALET ZA OTROKE IN MLADINO 
Ritmično, poskočno, dinamično, intenzivno. Izrazimo se s plesom.

18.00, KINO UDARNIK
Vilinski kino
DEČEK IN SVET (7+)
Brazilski animirani film skozi oči otroka razkriva zablode sodobnega potrošniškega sveta skozi barve, oblike in zvoke, ki pritegnejo vsakega izmed nas.

SREDA, 16. 12. 2015
16.00–22.00, VETRINJSKI DVOR
Svetovni dan migrantov v Vilinskem dvoru
VSI SMO MIGRANTI
Okrogla miza o perečih vprašanjih, Živa knjižnica in fotografska razstava portretov migrantov – odprimo oči in srce!

18.00–19.00, RAJZEFIBER BIRO
Pravljične ulice
ZGODBE IZ RUMENEGA FOTELJA: ZIMSKE PRIPOVEDI
Večer pripovedi dišečih po cimetu, ob skodelici toplega čaja in slastnih piškotih, kot včasih pri babici.

ČETRTEK, 17. 12. 2015
17.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Naša mala knjižnica v Vilinskem dvoru
PEČKA, KAPICA IN PUDING
Zgodba o sporazumevanju in prijateljstvu ter ustvarjalna delavnica izdelovanja trolov. 

21.00, VETRINJSKI DVOR
Predstava v Vilinskem dvoru
KJE SEM OSTALA?
Predstava KUD Transformator, ki skozi gib, video in besedo spremlja gospo Julo, ki se spopada s starostno demenco.

PETEK, 18. 12. 2015
15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
ČISTO MALA RISBICA (1+)
Na izgubljene koščke stare sestavljanke bomo risali male risbice, talismane za srečo.

ČOKOSLASTNA PITA (5+)
Brez peke, brez moke, brez jajc, zdrava, pa tako slastna. Čokoslastna!

ČIPKA (5+)
Unikatni nakit iz čipk je kot nalašč za decembrske zabave. Glamur.

FOTOGRAM (7+)
V najmanjši temnici čaramo fotografije brez fotoaparata, a vseeno rata.

17.00–22.00, GOSPOSKA, SLOVENSKA, JURČIČEVA ULICA

Pravljične ulice
30 SRČNIH DNI NA PRAVLJIČNIH ULICAH
Dobrodelno zbiranje božičnih daril za otroke v socialni stiski z Društvom Humanitarček.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
CODIN VILINSKI VEČER
Predpraznično veselje se nas vseh loteva, druščina mladih glasbenikov KUD Coda nas ogreva!

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
KONTRABANT
Večer etno, folk in kantri glasbe v slovenskem, madžarskem, srbohrvaškem, romskem, židovskem in 

angleškem jeziku, s pridihom teh tako različnih kultur.

SOBOTA, 19. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
ODTIS LEDENIH ROŽ (1+)
Ledene rože so čipke narave, mi pa čipke odtisnemo na papir.
PRESNE KROGLICE (5+) 
Presnete preresne presne kroglice, tako sladke, okusne in polne zdravega.
PISMA IN VOŠČILA (5+)
Napišimo voščilo dragim ljudem in pisma sivobradim decembrskim možem.
MAVRIČNE VILE (7+)
Vile v Vilinskem dvoru, mavrične in mehke, mikane, polstene.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
FUSION, ENERGIJA, KI PRIJA
Koncert rock zbora za mlade, ki imajo glasbo radi, se v njej najdejo in se z njo učijo, energija, ki prija. Fusion!

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
BALLADERO
Avtorski songwriterski jazz pop, ki z mešanico klavirja, prodornega vokala in polnokrvnih aranžmajev zadene v živo. 



NEDELJA, 20. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
SMREČICA PAPIRNATA (1+)
Stare »cajtnge« so material za novoletne smrečice. 
OREHOVA POTICA (5+)
Ni ga praznovanja brez potice – orehove, z malo testa in veliko nadeva.

MOZAIK JE ŠIK (5+)
Mali stenski ali namizni mozaik. Šik.
VILINSKI NAKIT (7+)
Vile rade nosimo nakit kot vitice zavit.

11.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
THE OLDIES
Prepustimo se glasbi starega New Orleansa, odpotujmo v vesele in živahne pokrajine Dixielanda. 

16.00–18.00, VETRINJSKI DVOR
Plesne delavnice Izbine pravljice v Vilinskem dvoru
URBAN FUSION 
Moderno, atraktivno, mladostno in zabavno. Preplet različnih plesnih stilov.

18.00, KINO UDARNIK
Vilinski kino
GAŠPER IN PETRA NA ZIMSKIH POČITNICAH (4+)
Igrano-animirani celovečerni film o prijateljstvu dveh petletnikov, narejen z izjemnim občutkom za najmlajše 

gledalce.

TOREK, 22. 12. 2015
12.00, GOSPOSKA ULICA
Ana Mrzla 
Trio Šardone: ALA KART
Predstava, ki kar na ulici postreže s svežimi skladbami. Toda, pozor, na trenutke je slana in vsebuje jajca!
17.00, TERASA ŠTAJERC
Ana Mrzla 
SepateKapate: SE PA TE NI TAK FSRANO!Nenavadna, zabavna ulična intervencija dveh čistilk, ki bosta spucali čist fse! Pa se pa te fse pa ja ni tak fsrano?

19.00, TERASA ŠTAJERC
Ana Mrzla 
GAM: DEKLICA Z VŽIGALICAMI
Brezčasna in tragična zgodba H. C. Anderssena, ki bo z eno samo vžigalico razvnela naša srca. Petje, ples in ognjevita skrivnost!

SREDA, 23. 12. 2015
12.00, GOSPOSKA ULICA
Ana Mrzla
Camilo Acosta Mendoza: KLOVNOV DVOJNIK
Zimski pohod s klovnom skozi območja upočasnjenega gibanja, poln bizarnih akcij in nenavadnih uličnih intervencij.

17.00, TERASA ŠTAJERC
Ana Mrzla 
Gledališče DELA: JEBOLA
Sredi Maribora se je pojavil posebno trdoživ kulturni virus, ki napada s poezijo, glasbo in gledališčem – reši se, kdor se more! 

19.00, GLAVNI TRG
Ana Mrzla
Ključ 13: PAJKOVKA
Predstava, ki vas bo osvetlila, ulovila in omrežila s strastnim plesom dveh, ki se živi glasbi in igri z ognjem ne moreta upreti.

PETEK, 25. 12. 2015
15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
GRADOVI IZ SANJ (1+)
S kuhinjskimi zobotrebci in doma narejenim plastelinom bomo sezidali grad. Ali pa vsaj gradič.

VANILIJEVI ROGLJIČKI (5+)
Babičini orehovi kifeljčki, okopani v sladkem prahu.
SVEČE SATNICE (5+)
Sveče iz čebeljega voska. Vonj in toplina, ki nas vodita v naravo k čebelam.

BOŽIČNI SITOTISK (7+)
Odtisnimo si nekaj srčnega.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
ZIMSKA PRAVLJICA
Lutkovna predstava o snežakih in kužku, o majhnih zimskih radostih in prijateljstvu Lutkovnega gledališča 

Fru-fru.

20.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
VILINSKE ARIJE 
Večer zimzelenih in rock balad v operni preobleki z Ivanom Ferčičem in Kianom De Bonaldijem.

SOBOTA, 26. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
PISMO DEDKU MRAZU (1+)
Napišimo, še bolje, narišimo pismo dedku Mrazu. Še je čas, da ga vile pravočasno dostavijo.
PIRINA OČESA (5+)
Pirin piškot spodaj, marmelada, piškot zgoraj; z luknjo na sredi v svet gleda, dokler ne sreča 
sladkosneda.
LUČKA MIRU (5+)
Lanternice iz reciklaže, servietna tehnika na glaže.
DENARNICE ZA DAR (7+)
Denarnica, sešita iz ponošenega hlačnega žepa ali kravate, na roke ali stroj, za cekine zlate.

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
ŠKRATOVO IME
Lutkovno-igrana predstava Gledališča iz desnega žepka, ki govori o hvalisanju, grabežljivosti in 
pretkanosti ter iznajdljivosti.

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
MATE&BRO RASTA SANTA TOUR PARTY
Preverjeno dober reggae večer v Bro maniri kombinacije žanrov z udarno zasedbo odličnih 
mariborskih inštrumentalistov.

NEDELJA, 27. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja
PENTLJICA ZA DAR (1+)
Kadar se z darilom res potrudimo, pentljico sami izdelamo in jo na dar privežemo.
GLAZIRANE PALIČICE (5+)
Glazirane pomeni, da so v nekaj slastnega namočene. In potem jim ni pomoči.
PREDICA (5+)
Prikaz predenja niti na kolovratu in delavnica pletenja trakov s ploščicami. Tako predejo in pletejo 
predice.
LESENI TALISMANI (7+)
Iz lepega in dišečega koščka lesa z domišljijo in potrpežljivostjo izvabimo čudovite oblike.



NEDELJA, 20. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
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GAŠPER IN PETRA NA ZIMSKIH POČITNICAH (4+)
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SepateKapate: SE PA TE NI TAK FSRANO!Nenavadna, zabavna ulična intervencija dveh čistilk, ki bosta spucali čist fse! Pa se pa te fse pa ja ni tak fsrano?
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Ana Mrzla 
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SVEČE SATNICE (5+)
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Večer zimzelenih in rock balad v operni preobleki z Ivanom Ferčičem in Kianom De Bonaldijem.

SOBOTA, 26. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
PISMO DEDKU MRAZU (1+)
Napišimo, še bolje, narišimo pismo dedku Mrazu. Še je čas, da ga vile pravočasno dostavijo.
PIRINA OČESA (5+)
Pirin piškot spodaj, marmelada, piškot zgoraj; z luknjo na sredi v svet gleda, dokler ne sreča 
sladkosneda.
LUČKA MIRU (5+)
Lanternice iz reciklaže, servietna tehnika na glaže.
DENARNICE ZA DAR (7+)
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MATE&BRO RASTA SANTA TOUR PARTY
Preverjeno dober reggae večer v Bro maniri kombinacije žanrov z udarno zasedbo odličnih 
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NEDELJA, 27. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
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PENTLJICA ZA DAR (1+)
Kadar se z darilom res potrudimo, pentljico sami izdelamo in jo na dar privežemo.
GLAZIRANE PALIČICE (5+)
Glazirane pomeni, da so v nekaj slastnega namočene. In potem jim ni pomoči.
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predice.
LESENI TALISMANI (7+)
Iz lepega in dišečega koščka lesa z domišljijo in potrpežljivostjo izvabimo čudovite oblike.



TOREK, 29. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
VILINSKI VENČKI (1+)
Za poslovilno zabavo si izdelajmo vilinsko opravo, venček za na glavo.
FRANCOSKA SOLATA (5+)
Pisana zelenjava na koščke zrezana, z majonezo zmešana. Voilà!
VEZILJA (5+)
Ročno vezenje s križci; okrasimo praznični prtič.
VILINSKA POSLIKAVA (7+)
Za poslovilno zabavo si nadenimo vilinsko poslikavo.

12.00, GLAVNI TRG
Ana Mrzla
Markus Siebert: KNACKE SNEMA FILM
V stilu nemih burlesk Knacke drvi naokoli v svojem trikolesniku in išče igralce za filmsko reportažo iz idilične 
Švice. Je kdo zašvical?

17.00, ŽIVO DVORIŠČE GOSPOSKE 11
Ana Mrzla
KudLjud: GUSARSKO GLEDALIŠČE KAPITANA DADE
Kapitan Dada vabi, da se pridružite njegovi posadki pri reševanju uganke skrivnostnega zemljevida in skupaj 
poiščete zaklad. Do obzorja, čez rob in do dna!

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO
Lutkovna predstava za otroke Lutkovnega gledališča Pika, KD Radko 
Smiljan Lenart, ki si jo želite videti spet in spet.

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
TADEJ KAMPL: LIFE IS GOOD
Doživetje glasbene poslastice prepričljive zasedbe na čelu s Tadejem 
Kamplom, ki očara z vrhunsko igro na basu in z najlepšim nasmehom. 
Jazz, funk in afro beat.

PONEDELJEK, 28. 12. 2015
10.00–13.00, 15.00–19.00, VETRINJSKI DVOR
Sladke urice ustvarjanja v Vilinskem dvoru
ZIMSKO MESTO (1+)
Male in velike škatle namesto v koš romajo v igralnico. Narišemo na njih hiše in zgradimo zimsko pravljico.ZAČINJENI KOLAČKI (5+)
Kolački hlamudrački so tako mehki, da se kar topijo v ustih, okus po začimbah pa še dolgo ostane.SLAMNATI DEKOR (5+)
Spoznavanje starodavnega postopka izdelave okrasnih predmetov iz ržene slame in pšeničnega klasja. In naši prvi poskusi.
UMETNOST PISAVE (7+)
Italika, gotica, uniciala, karolina in pismenke, preizkusimo se v umetnosti pisave. 

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
MUCA COPATARICA
Kako se je godilo v Mali vas in ali so otroci našli svoje copate, v lutkovni predstavi Gledališča Bičikleta.
19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
GUŠTI Z BANDOM
Glasbeni sprehod skozi vsa obdobja Guštijevega ustvarjanja, ki se dotika najrazličnejših mej in stilov glasbe. Gušt za dušo!

17.00, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
ČAROVNIK GREGA TER SLOVO DEDKU MRAZU, VILINSKEMU MESTU IN LETU Poslavlja se dedek Mraz, poslavljata se Vilinsko mesto in praznični čas. Naj bo slovo veselo, čarobno in čarovniško, vilinsko, da bo poletelo!

18.00, GLAVNI TRG
Ana Mrzla
SepateKapate: NEZAŽELENI PRIŠLEKI
Ulična predstava, ki se ne spreneveda in govori o Zahodu, ki se sooča s humanitarno krizo. Pogumno in odkrito!
19.00, TERASA ŠTAJERC
Ana Mrzla
Abraham Till: EL DIABOLERO
Magija, energija, pantomima, manipulacija stvari in ljudi, improvizacija, z ognjenim metuljem domišljija v nebo poleti!

19.30, VETRINJSKI DVOR
Vilinski oder
ICOTOVI ZOBI
Poslovilna zabava Vilinskega dvora v duhu domačega izzivalnega in kunštnega rapa, v obliki Icotovih zob, ki bodo mleli Lepoto po mariborsko in druge slastne viže. Ležerno je še vedno moderno! 

SREDA, 30. 12. 2015
17.00–22.00, GOSPOSKA, SLOVENSKA, JURČIČEVA ULICA

Pravljične ulice
PRAVLJIČNE ULICE PRAZNUJEJO

Modna pista, palčki, klobučki, lanterne, čarovnice in koncerti, med drugim tudi 

lokalni eksport Okttober – praznujte z nami!

STALNE POSTAVITVE:
4. 12.–29. 12. 2015, VETRINJSKI DVOR
Vilinsko razstavišče
EDINA PREBIVALKA SVOJEGA IMENA, POKLON PREDNIKOM
Predniki, sanje in mitologija prežemajo umetniška dela Alje Krofl, akademske 
slikarke, ki se skozi njih sprašuje o večnih temah. Poklon.

14. 12.–18. 12. 2015, VETRINJSKI DVOR
Vilinsko razstavišče
VSI SMO MIGRANTI
Fotografska razstava portretov migrantov, ki s svojimi idejami, znanjem in 
izkušnjami bogatijo slovenski kulturni, družbeni in gospodarski prostor, ter 
njihovih zgodb.
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izkušnjami bogatijo slovenski kulturni, družbeni in gospodarski prostor, ter 
njihovih zgodb.



SPREMLJEVALNI PROGRAM:
SEJEM ARTMAR, Grajski trg (Zavod Artmar)
4. 12.–31. 12. 2015, 10.00–20.00 
Na prodajni razstavi izdelkov sodobnih obrti, umetnosti in oblikovanja si boste lahko napasli oči in našli 
izvirna, ročno narejena darila. 

VILINSKO MESTO GOSTUJE: Hostel Pekarna. Ob železnici 16 (MKC Maribor)
10. 12. 2015, 16.00–20.00, Ustvarjanje kratkih animiranih spletnih voščilnic
Naredite nekaj posebnega – animirano spletno voščilo, ki ga lahko pošljemo po elektronski pošti ali objavimo 
na spletu! (Zavod MARS Maribor, DRFK)
17. 12. 2015, 16.00–20.00, Praznične grafike 
Najlepše darilo je tisto, ki ga naredimo sami – unikatne grafike, zakaj pa ne? Spoznajmo tehniko monotipije – 
risba in njen enkratni odtis. (Zavod MARS Maribor)
   
SALON UPORABNIH UMETNOSTI, Glavni trg 1 (KOOPERATIVA PERON)
04. 12. 2015, 20.30: koncert Mascara kvartet (7€)
11. 12. 2015, 20.30: koncert Katja Šulc (10€)
12. 12. 2015, 15.00–22.00 Božični bazar Društva mladih oblikovalcev in ustvarjalcev
19. 12. 2015, 20.30: koncert Izi Wei, Waldorfska šola Maribor (10€)
23. 12. 2015, 20.30: tradiconalni božični koncert Jazz Ladies (7€)
26. 12. 2015, 20.30: koncert  Golden Divas (7€)

GT22, Glavni trg 22 (Ustanova Fundacija Sonda)
30. 11.–29. 12. 2015, 16.00–18.00, GT.intermedija
Tiago Martins: »Fragile/Krhko« – interaktivna instalacija 2015  
Monika Pocrnjić : »Sintisajzer« – interaktivna instalacija 2014 
Miha Sagadin, Monika Pocrnjić: »Skrito« – interaktivna instalacija 2015 
GT.foto
Zbirka »made in GT« in novi odkupi 2015 (J. Klenovšek, T. Vaukman, T. Vindiš, M. Sagadin + M. Pocrnjić + J. 
Kobal, A. Seničar, A. Tesla)
Fotografski muzej Modrinjak (stalna postavitev)
4. 12. 2015, Družba spektakla 
18.00 Projekcija filma „Družba spektakla“ (Guy Debord)
19.30 Pogovor z dr. Nikom Jeffsom – Nelagodna razmišljanja o nekaterih protislovjih sodobne umetnosti, 
aktivizma in politike
20.30 Projekcija filma „Borili se bomo proti njim“ in druženje
13. 12.–15. 12. 2015, GT.foto
Mišnica: Delavnice črno-bele (analogne) fotografije, vodita Gregor Salobir in Marko Golnar
18. 12.–30. 12. 2015, GT22.likovna
FREŠTREŠ – »Razprodaja« – interaktivna umetniška instalacija, 2015 (Kombajn)
GT.intermedija
24. 12.–29. 12. 2015, 16.00–18.00, BlackBox
Aleksandra Saška Gruden: »Bela luknja« – zvočno-vizualna instalacija 2015 

TOVARNICA VESELJA, Židovska ulica 11 (Zavod LaMag)
2., 9., 23. 12. 2015, 17.00, Smehožer (interaktivna komedijantska predstava, 3€) 
Tovarnica veselja peče pogače smeha, da nasitijo nesramnega in razgrajajočega škrata,
ki ljudem odžira smeh. (4+)
3., 10., 17. 12. 2015,  16.00 in 19., 26. 12. 2015, 11.00, Klinika za pravljice (avtorski komedijantski projekt, 2€)
V skrivnostni kliniki pravljičar s svojimi asistenti sestavlja razpadle pravljice, obuja pozabljene in zdravi bolane 
pa tiste od stresa otrple in tudi ponorele bajke. (4+)

NARODNI DOM MARIBOR

Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, Maribor

www.nd-mb.si

www.vetrinjski-dvor.si

Vsi dogodki glavnega programa so brezplačni in nadvse privlačni.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Udeležba na vseh dogodkih je na lastno odgovornost.

Glavni in odgovorni producent: Marko Brumen

Izvršni producent: Mišel Vugrinec

Glavna in odgovorna producentka Vilinskega dvora: Urška Košica

Glavna in odgovorna producentka Vilinskih ulic in trgov: Maja Pegan

Scenografija Vilinskega dvora: Alja Krofl in Zavod MARS Maribor

Avtorica spremnih besedil: Vojka Miklavc

Lektoriranje: Alenka Klemenčič

Zamisel in izvedba: vilinci in vilinke Vilinskega mesta. 

Celostna in grafična podoba: Uroš Lehner – Ookie.si

Tisk: Evrografis d.o.o.

Brezplačen izvod, naklada: 5000 kosov

Organizator: 

Soorganizator:

Organizator delavnic: 

Partnerji: ARTMAR, Ustanova Fundacija Sonda & Mišnica/GT22, Zavod LaMag, Salon 

uporabnih umetnosti, MKC Maribor – Hostel Pekarna, Zveza prijateljev mladine Maribor

V sodelovanju s 

Hvala vsem za dobro voljo in sodelovanje!

Program omogoča: 

Maribor, november 2015
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