POLETNI
ART
KAMP
Program Art kampa nadaljujemo z
butičnimi vikend programi Poletnega
Art kampa. Med 9. julijem in
4. septembrom 2022, ob sobotah in
nedeljah med 9. in 20. uro,
vabimo vse in vsakršne družine na
promenado v Mestni park Maribor.
Na Odru Triglav gostimo glasbene
zasedbe, predstave za otroke,
pravljice in plesne delavnice.
V sodelovanju z Zavodom MARS
Maribor pripravljamo posamične
sklope delavnic, usmerjene v rabo
naravnih materialov ter reciklažne
delavnice, s katerimi izpostavljamo
pomen ponovne uporabe odsluženih.
S prikazi mojstrstev se nam
pridružujejo rokodelci in rokodelke.
Za zvedave so na voljo intermedijske
delavnice mreže konS – platforme za
sodobno raziskovalno umetnost, ki
deluje pod okriljem MKC Maribor.
Športne, gibalne in igralne aktivnosti
organizira ŠD Junak. Na Ciproševi
stojnici si lahko izberemo knjigo za
poletno branje.
Veter v jadra, mladež

S O BOTA , 9 . 7. 20 22

ODER TRIGLAV
10.30

PARTIER EN LIVERE – SPREHOD V KNJIGE
interaktivna predstava v francoščini
Sprehod v knjige, malo po francosko, malo po slovensko.
Veliki francoski knjižni festival Partir en livre se že sedmo 		
leto predstavlja v Sloveniji! Pričakujmo predstavo, ki knjige
spremeni v pravo jezikovno pustolovščino. Dvojezična 		
interaktivna predstava, ki jo je ustvarila Maša Jazbec ob 		
podpori Centra za ustvarjalno otroštvo iz Tinqueuxa, se 		
ob kopici drugih mest ustavi tudi v Mariboru! Predhodno 		
znanje francoščine ni potrebno!

Maša Jazbec v sodelovanju s francoskim kuturnim centrom za ustvarjalno otroštvo
(Tinqueux, Francija)

17.00

POLETNI PLES – RIBE
plesna delavnica
Kako ribe plavajo? Kje morski ježek sanja? Podvodni ples.
Juhu, počitnice so tu. Čas za morske dogodivščine in druga
potovanja. Lahkih nog naokrog odplešemo pod morsko 		
gladino in tam spoznamo ribe, kite in navihane morske 		
konjičke, morske zvezde in morske ježke.
Zavod MOJA KREACIJA, Maribor, Mojca Kasjak

19.00

STICKY CHEESE
koncert
Zasanjano, nežno, dotakljivo, ki poskoči in oddirja v daljo. Jazz v
poletni večer.
Predstavitev albuma Sticky Cheese, na katerem trio z gosti
predstavlja avtorski jazzovski repertoar. Nastopajo Gašper
Drev, Samo Šalamon, Aleš Vunjak in Žan Cesar.
Gašper Drev – električna kitara, Samo Šalamon – bas kitara,
gost Žan Cesar – trobenta

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Papir Maše
Reciklirajmo star časopisni papir in ga ponovno uporabimo za nov,
doma izdelan papir. Iz mase lahko oblikujemo tudi druge stvari,
okrasne skulpture ali pa uporabne predmete za dom.
Zavod MARS Maribor

Semenske bombice
Z uporabo naravnih materialov si lahko izdelamo semenske bombice,
ki jih kasneje uporabimo za sejanje medovitih rastlin na travnikih.
Pripravimo raj za čebele in čmrlje.
Zavod MARS Maribor

Digitalno ustvarjanje
Ekipa Fablab-a Maribor – odprta delavnica za digitalno fabrikacijo nam
predstavi delovanje različnih načinov digitalnega ustvarjanja. Digitalne
stvaritve v realnost prenesemo z različnimi tehnikami, z laserskim
rezalnikom folije, 3D tiskalnikom ... Spoznajmo postopek priprave in
prenosa nalepke na bombažno podlago ter tehnologijo 3D tiska. Skupaj
ustvarjamo, najmlajši svoje mišice lahko preizkusijo na toplotni preši.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
11.30–12.00, Športne igre
Športni Junak

18.00

MAGIČNA KNJIGA
predstava za otroke, 3+
Predstava o iskanju izgubljenega veselja.
Ko se je na čarovniško mesto Plamen spustila skrivnostna 		
meglica, so vsi trdno zaspali. Čarovnica Zmajevo pero 		
je zamudila rožo zmajevko, ki cveti le eno noč na vsakih 300
let. Bila je tako razočarana, da je njeno veselje izpuhtelo v 		
neznano. Čarovnici Žabji zob in Nočna zarja ji ga pomagata
iskati. S seboj nosijo velikansko magično knjigo, v kateri so 		
zapisani uroki, recepti za napoje in druge skrivnosti. Knjiga 		
jim razkrije, ih, tega pa ne izdamo. Največja čarovnija je skrita
v…
Čarovniki blues, Alja Bulič, Inti Šraj, Sabell-Christina Fabian, Januš Aleš Luznar

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Knjiga urokov
V knjigi urokov najdemo čudo stvari. Ustvarimo si svojo, shranimo jo v žep
in po potrebi uporabimo za zapisovanje najpomembnejših urokov poletja.
Zavod MARS Maribor

Čarovniška palica
Naj se čarovnija začne. Čarobna palica nas popelje v svet čarovnikov in
čarovnic.
Zavod MARS Maribor

Žičke, gumbi, mikrokontrolerji
Na delavnici si izdelamo prototipe različnih napravic, ki oživijo le
z nekaj žičkami in gumbi, ko jih povežemo z mikrokontrolerjem.
Klaviatura, senzorji ali igrice, vse je mogoče! Izvemo, kaj so
potenciometri, kakšna je njihova vloga na različnih napravah, kaj lahko
kontrolirajo in kako lahko nastavimo, da vplivajo na različne funkcije
izdelane naprave.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizito
17.30–18.30, Športne igre
Športni Junak

N E D E LJA , 1 0 . 7. 20 22

ODER TRIGLAV

S OBOTA , 1 6 . 7. 20 22

ODER TRIGLAV
10.30

POČITNIŠKO POTOVANJE
glasbena delavnica
Z glasbo, pesmijo in plesom odpotujemo na počitnice.
Delavnica je namenjena otrokom od 5 do 10 leta. Poudarek
je na skupnem ustvarjanju otrok s starši, plesanju, petju 		
in igranju. Igramo na Orffove instrumente, zvončke ter 		
prepevamo pesmi iz zgoščenke Ententina Mandolina. Tema
delavnice je počitniško potovanje.
Lucie in Matjaž Dajčar

17.00

POLETNI PLES – VODA
plesna delavnica
Zaplešimo prebujeni, povezani in pretočni.
Voda prinaša osvežitev, valovanje. Voda nas prebudi. 		
Plimovanje, da se potopimo v vodne sanje.
Zavod MOJA KREACIJA, Maribor, Mojca Kasjak

19.00

BIRDS OF UNKNOWN – koncert
Prelet poletnega večera s štajersko jazz jato.
Tako imenovane ptice so tri, vokalistka Patricija Škof, 		
saksofonist Tibor Pernarčič in kitarist Tilen Beigot. 		
birds of unknown se v letošnjem letu vračajo z novim 		
avtorskim programom, ki ga predstavljajo 			
na debitantskem albumu Gently sailing. Žanrsko se ne
omejujejo, zasedba Birds of unknown orisuje svobodo v
glasbenem ustvarjanju, saj združuje tako avtorsko glasbo
kot tudi priredbe. Njihov skupni cilj je igrati svoj izraz, 		
povedati svojo zgodbo. Navdih za ustvarjanje črpajo iz jazza,
avantgarde, etna in soula. Vabljeni na potovanje skozi 		
glasbeno vesolje ptic, ki brezskrbno letijo nekam v neznano in
orisujejo svobodo v glasbenem ustvarjanju.
Patricija Škof – vokal, Tibor Pernarčič – saksofon, Tilen Beigot – kitara

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Glasbila in zvočila
Naj bo boben ali ne, do sosedov sliši se. Izdelajmo enostavna zvočila,
ropotulje, bobnE iz konzerv, plastičnih jajčk in drugih reciklažnih materialov.
Zavod MARS Maribor

Akvarel
Akvarel ali vodene barve so kot nalašč za toplo poletje. Spoznajmo
slikarsko tehniko in ustvarjamo podobe iz okolice.
Zavod MARS Maribor

Žičke, gumbi, mikrokontrolerji
Na delavnici si izdelamo prototipe različnih napravic, ki oživijo le
z nekaj žičkami in gumbi, ko jih povežemo z mikrokontrolerjem.
Klaviatura, senzorji ali igrice, vse je mogoče! Izvemo, kaj so
potenciometri, kakšna je njihova vloga na različnih napravah, kaj lahko
kontrolirajo in kako lahko nastavimo, da vplivajo na različne funkcije
izdelane naprave.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
10.00–11.00, Junak ni vsak
Športni Junak

18.00

BONTON ZA MALE LUMPE
predstava za otroke, 3+
Si lump? Si lumpa? Oba takoj na predstavo!
Predstava je primerna za vse tiste, ki radi skačejo v besedo,
vrtajo po nosu, stikajo po tujih torbah, vlečejo na ušesa, 		
pacajo in mljaskajo med kosilom in uf, klepetajo v gledališču ...
V naš Bonton smo zbrali nekaj vsakodnevnih pripetljajev
malih in tudi velikih lumpov ter jih vpeli v duhovite in 		
hudomušne pesmi Andreja Rozmana Roze!
Režija in likovna podoba Barbara Bulatović, besedilo pesmi
Andrej Rozman Roza, vezno besedilo Brigita Leban, glasba
Nino de Gleria, igra/animacija lutk Brigita Leban.
Gledališče Bičikleta, Brigita Leban

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Ptice na palici
Enostavne lutke lahko izdelamo iz najrazličnejših materialov. Ptice na
palici izdelajmo iz papirja, da poletijo v sence krošenj, kolikor visoko lahko.
Zavod MARS Maribor

Foto piktogrami
Piktogrami so poenostavljene slike, ki nam sporočajo različna pravila.
Izdelamo jih lahko tudi iz naravnih materialov, tako da jih postavimo v
različne podobe in fotografiramo. Poskusite, zabavno je!
Zavod MARS Maribor

Žičke, gumbi, mikrokontrolerji
Na delavnici si izdelamo prototipe različnih napravic, ki oživijo le
z nekaj žičkami in gumbi, ko jih povežemo z mikrokontrolerjem.
Klaviatura, senzorji ali igrice, vse je mogoče! Izvemo, kaj so
potenciometri, kakšna je njihova vloga na različnih napravah, kaj lahko
kontrolirajo in kako lahko nastavimo, da vplivajo na različne funkcije
izdelane naprave.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
Športni Junak

16.00–20.00, Ultimate frisbee
ŠD Ultimate Frisbee Maribor

N E D E LJA , 1 7. 7. 20 22

ODER TRIGLAV

S O BOTA , 23. 7. 20 22

ODER TRIGLAV:
10.30

ČEBELJE
pravljica in delavnica
Priden kot čebela, je star pregovor. Pa drži? Izvemo v pravljici in
delavnici.
Slovenci smo ponosni na svojo čebelarsko dediščino, še zlasti
na njene posebnosti, kot so kranjska čebela, tradicionalni
panji, panjske končnice, čebelnjaki in prevažanje čebel na
pašo. Spoznajmo življenje čebel in s sodobnim pristopom
oblikovanja in poslikave ustvarimo panjske končnice.
Zavod Razvoj Maribor

17.00

POLETNI PLES – MORJE
plesna delavnica
Svobodno naprej, plešemo brez mej!
Veter nas popelje med vilinske zgodbe, v katerih spoznamo
vilinke, vilince, njih skrivnostne zaklade in čarobne dogodivščine.
Zavod MOJA KREACIJA, Maribor, Mojca Kasjak

19.00

MASALA
koncert
Povabljeni na zahajanje sonca za oble griče bližnjega vzhoda.
Glasba je jezik sveta.
Masala je mednarodna glasbena zasedba, ki v svoji prvenstveno
akustični glasbi združuje predvsem vplive indijske in perzijske
glasbe in jih združuje s klasičnimi in z urbanimi glasbenimi
oblikami. Vokalno instrumentalna glasba zasedbe skozi
skladbe iz različnih glasbenih virov uravnoteža klasične
kompozicijsko aranžmajske elemente z žanrsko svobodno
improvizacijo, ki svoj navdih črpa v bližnjevzhodnih in
indijskih glasbenih osnovah kakor tudi v jazzu in bluesu.
Baishali Sarkar – vokal, Igor Bezget – kitara, oud, sarod, tambura,
Behrang Azhdari – saz, kitara, bas, vokal, Tina Sovič – tolkala

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Batik
Preizkusite se v batiku, posebni tehniki barvanja blaga, kjer vzorce
rišemo z voskom. Za to potrebujemo posebno orodje, veliko
potrpežljivosti in ideje za vzorce.
Zavod MARS Maribor

Svečke iz satnic
Satnice so čaroben material. Mehak in dišeč, ki nas spomni na pridne
čebele. Uporabimo ga lahko tudi za ustvarjanje. Tokrat bomo izdelali
drobne poletne svečke, ki bodo plapolale pozno v noč.
Zavod MARS Maribor

DJ Delavnica
Če nas zanima DJ-janje, glasba in vse, kar je z njo povezano, se
lahko pridružimo DJ delavnici z DJ Šolo Alphawave! Preizkusimo
profesionalno DJ opremo, izvemo, kaj DJ dela in kako se znajde med
vsemi gumbi in lučkami na opremi, ki jo ima pred seboj. Le zakaj ima
na glavi slušalke, če pa so na odru tudi zvočniki? »God is a DJ!«
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
9.30–10.00, Vodena športna vadba za otroke
Športni Junak

18.00

VZNEMIRLJIVO ŽIVLJENJE ČEBEL
predstava za otroke, 3+
Slovence smo znani kot narod čebelarjev, kjer čebelarstvo 		
predstavlja način življenja – čebelarstvo nam je v krvi.
Vendar, ali vemo kako čebele živijo? Kako velika je lahko 		
čebelja družina? Kdo so člani čebelje družine? Kako se čebele
razmnožujejo? Ali so čebele ugledale luč sveta z vsem
potrebnim znanjem, ki ga potrebujejo za delo in preživetje?
Kaj potrebujejo za svoj normalni razvoj in kako preživljajo
svoj delovni čas? Na vsa ta in na še mnoga druga vprašanja
invalidi Zvitorepčevega lutkovnega paragledališča iz Maribora
odgovarjajo najmlajšim in drugi zainteresirani publiki z
avtorsko predstavo »Vznemirljivo življenje čebel«.
Razvoj Maribor, Lutkovno paragledališče Zvitorepec, Borut Žvorc, Milanka 		
Mladenović, Neva Toplak, Jožica Žvikart, Tina Sevšek, Jasna Peršuh, Miodrag Petrovič

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Čebele – prstne lutke
Izdelaj si prstno lutko čebele. Izberi ji ime, izmisli si zgodbo in jo deli z ljudmi.
Zavod MARS Maribor

Čebele iz drobnih storžev
Naravni materiali so zelo priročen material za ustvarjanje. Tokrat
izdelamo čebelice iz drobnih storžev in rumene volne. Če jih naredimo
več, jih lahko povežemo v mobile, ki se zaziba vsakič, ko pihnemo vanj.
DJ Delavnica
Če nas zanima DJ-janje, glasba in vse, kar je z njo povezano, se
lahko pridružimo DJ delavnici z DJ Šolo Alphawave! Preizkusimo
profesionalno DJ opremo, izvemo, kaj DJ dela in kako se znajde med
vsemi gumbi in lučkami na opremi, ki jo ima pred seboj. Le zakaj ima
na glavi slušalke, če pa so na odru tudi zvočniki? »God is a DJ!«
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
Športni Junak

N E D E LJA , 24. 7. 20 22

ODER TRIGLAV

S O BOTA , 30 . 7. 20 22

ODER TRIGLAV
10.30

UMIVANJE MALE MODRE SINICE
pravljica
Krilata pravljica o krilatih resnicah.
Pravljičarka nam razkrije, kako se nekatere male pernate
junakinje iz slikanice »Modre ptičje misli« spopadajo z
umivanjem ali domačimi nalogami, druge pa sanjarijo o igračah,
maminem poljubčku ali počitnicah. Naj nad nami zaprhutajo
modrosti ptic, ki niso modre samo zaradi modre barve kril.
Bajalka, pripoveduje Alenka Spacal

17.00

POLETNI PLES – SVOBODA
plesna delavnica
Pisani svet barv je plesna radoživost čarobnih mozaikov.
Moje telo je čopič in lahko nariše najlepšo rožo na svetu.
Lahko pa ustvarimo najbolj premični kip in se zabavamo v
radostnem svetu plesa.
Zavod MOJA KREACIJA, Maribor, Mojca Kasjak

19.00

DUŠA
koncert
Tri dušne, ki pojo pesmi srca.
DUšA je nematerialna, vendar bistvena. Neotipljiva, vendar
vseobsegajoča. Globoko filozofska, pa vendar pristna in
brezbalastna. Alma – soul – DUšA. Nekje v praznini in hektiki
današnjega časa tiho bdi v vseh nas. Če pa se ustaviš, vdihneš,
izdihneš in ji pogumno pogledaš v oči, ti zagotovo pove, ali pa
morda zapoje kaj lepega, umirjenega, polnega. Kot trojica pevk
Maša But, Patricija Škof in Zvezdana Novaković, ki se s svojimi
avtorskimi skladbami poskušajo dotakniti prav tistega najbolj
iskrenega in prav posebnega dela srca, kjer biva DUšA.
Patricija Škof – vokal, Zvezdana Novaković – vokal, Maša But – vokal

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Makrame punčke iz vrvic
Posebna tehnika vozlanja je lahko zelo priročna, ko želimo reciklirati
manjše koščke vrvice, ki nam ostanejo doma. Poskušaj izdelati
makrame punčko ali fantka in jo podari prijatelju ali prijateljici.
Zavod MARS Maribor

Slamnati venčki
Venčki so dobrodošel okras našega doma. Vsak letni čas lahko na naši
mizi ponudi drugačen okras. Tokrat poskusi s slamo.
Zavod MARS Maribor

Lego robotika
Kako delujejo roboti? Kako vedo, kako daleč se lahko premikajo in kdaj se
morajo ustaviti ali obrniti? Jim to določimo mi (programerji_) ali se odločijo
kar sami? Če bi radi izvedeli, kako delujejo roboti, se nam pridružite na
delavnici programiranja LEGO robotov. Na delavnici si pogledamo, kaj
vse potrebuje in lahko ima LEGO robot, da se odloča sam. Sestavimo in
sprogramiramo lahko robota, ki opravljal naloge, ki jih določimo.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
Športni Junak

16.00–18.00, Aikido kot samoobramba
Aikido Goshinjursu društvo 1994 Maribor

ŠKRATOVO IME – lutkovna predstava, 3+
18.00
S petjem ozaljšana predstava o nečimrnosti in še čem.
Živel je reven mlinar, ki je imel prelepo hči. Rad jo je pred drugimi hvalil
kako lepa, spretna in pametna je in da zna celo iz slame spresti zlato.
To je prišlo na ušesa grabežljivemu kralju, ki jo je dal privesti na grad.
Zaprl jo je v sobo polno slame in ji ukazal, da jo mora čez noč spresti v
zlato. Ji bo uspelo?
Gledališče iz desnega žepka

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Škrat Bolfenk
Ima škrat Bolfenk zares zelen klobuk? Njegov obraz krasijo brki in
brada? Izdelajmo škrata na palčki.
Zavod MARS Maribor

Slamnate punčke
Zvežimo slamo, nadenimo obleko, oblikujmo glavo in krasen šop las.
Izdelajmo punčko iz slame, čisto takšno, kot so jo imele babice nekoč.
Zavod MARS Maribor

Žičke, gumbi, mikrokontrolerji
Na delavnici si izdelamo prototipe različnih napravic, ki oživijo le
z nekaj žičkami in gumbi, ko jih povežemo z mikrokontrolerjem.
Klaviatura, senzorji ali igrice, vse je mogoče! Izvemo, kaj so
potenciometri, kakšna je njihova vloga na različnih napravah, kaj lahko
kontrolirajo in kako lahko nastavimo, da vplivajo na različne funkcije
izdelane naprave.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
9.30–10.00, Vodena športna vadba za otroke
Športni Junak

N E D E LJA , 31. 7. 20 22

ODER TRIGLAV

S OBOTA , 6 . 8. 20 22

ODER TRIGLAV
10.30

ŽABOLET – pravljica
Take žabje, ki se ne napihujejo.
V seriji žabjih pravljic k nam priskakljajo žaba Boža iz
»Žaboleta«, porodničar iz avtorske slikanice »Kako ti je ime?«
in Podkovana žaba iz ljudske basni.
Bajalka, pripoveduje Alenka Spacal

17.00

GREMO NA JAMAJKO – plesna delavnica
Lepo povabljeni v objem sončnih žarkov in ritmov tropske glasbe!
Poletni čas je ravno pravšnji, da s kančkom domišljije
odpotujemo daleč preko oceana na Karibe. Naj se sliši do
Jamajke, kako veselo je naše srce! V igri, z gibom in s plesom
raziskujemo svoje telo ter značilnosti jamajškega ritma in glasbe.
Sandra Štefanec

19.00

SIMPATICO – koncert
»Maribor po tebi mi diši.«
Glasbena skupina Simpatico je nastala kot priložnostni projekt,
kmalu pa je s pesmimi, kot so Valerija, Maribor zjutraj, Sinica
in Novo Mesto postala eden vodilnih generatorjev mariborske
glasbene scene. Na to najbrž vpliva tudi to, da je soavtor, vokalist
in gonila sila projekta pesnik in dramatik Rok Vilčnik. Ustvarjalci
Simpatica se stilsko ne opredeljujejo. Zanima jih folk rock,
spogledujejo se z jazzom, blizu pa jim je tudi počasnejša akustična
atmosfera z izpovednimi besedili.
◊ Rok Vilčnik – vokal, Marko Zaletelj – kitara, Matej Horvat - Mato – bobni, Luka
Herman Gaiser – kontrabas

9.00–12.00 FESTIVAL DOJIVA SE
Na festivalski dan mame prostovoljke podprejo nosečnice, mamice, družine,
ki pridejo na klepet, druženje. Namen festivala je opolnomočiti in z znanjem
podpreti nosečnice, mlade mamice oziroma celotne mlade družine.
Društvo Pod srcem, Društvo za podporo dojenja in spodbujanje naravnega življenja

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Lačna žaba
Lačna žaba je igra, ki si jo lahko izdelamo iz recikliranih materialov.
Potrebujemo le lonček, vrvico, papirnato žogico in nekoliko domišljije.
Naj se igra prične.
Zavod MARS Maribor

Lokvanj iz papirja
Lokvanj je čudovita vodna rastlina, ki krasi mlake in ribnike vsenaokrog.
Izdejamo takšne iz mehkega papirja, ki bodo vtise iz narave ponujali tudi
doma.
Zavod MARS Maribor

Žičke, gumbi, mikrokontrolerji
Na delavnici si izdelamo prototipe različnih napravic, ki oživijo le z nekaj
žičkami in gumbi, ko jih povežemo z mikrokontrolerjem. Klaviatura, senzorji
ali igrice, vse je mogoče! Izvemo, kaj so potenciometri, kakšna je njihova
vloga na različnih napravah, kaj lahko kontrolirajo in kako lahko nastavimo,
da vplivajo na različne funkcije izdelane naprave.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
11.30–12.00, Športne igre
Športni Junak

18.00

FRIDERIK, GRAJSKA PODGANA
lutkovna predstava, 3+
O podganci, pa ne navadni, temveč grajski.
Lutkovna predstava je nastala po prigodah, ki so zapisane
v slikanici Friderik, grajska podgana. 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. Podgana Friderik na igriv in zabaven način namiznega
lutkovnega gledališča otrokom predstavi pomembne dogodke, ki
so se pripetili, in osebnosti, ki so povezane z zgodovino gradu.
V primeru dežja bo predstava v LGM.
Javni zavod Ljubljanski grad, Poletni lutkovni pristan, Lutkovno gledališče Maribor

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Grajske kronice
Izdelaj si krono in postani princ ali princesa čistega okolja. Okrasi jo z
recikliranimi predmeti in bodi glas spodbude okolja brez smeti.
Zavod MARS Maribor

Podgana
Šivane podgane nas lahko spremljajo vsepovsod. Izdelamo jih kot
broške in so vedno z nami.
Zavod MARS Maribor

Žičke, gumbi, mikrokontrolerji
Na delavnici si izdelamo prototipe različnih napravic, ki oživijo le
z nekaj žičkami in gumbi, ko jih povežemo z mikrokontrolerjem.
Klaviatura, senzorji ali igrice, vse je mogoče! Izvemo, kaj so
potenciometri, kakšna je njihova vloga na različnih napravah, kaj lahko
kontrolirajo in kako lahko nastavimo, da vplivajo na različne funkcije
izdelane naprave.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
17.30–18.30, Športne igre
Športni Junak

N E D E LJA , 7. 8. 20 22

ODER TRIGLAV

S OBOTA , 1 3. 8. 20 22

ODER TRIGLAV
10.30

VRANKO VRANEK - pravljica
Pravljica v pesmi? Neverjetno prijetno.
Simona Kopinšek nas premierno nagovori z avtorsko pravljično
pesnitvijo Vranko Vranek. Vranko nekega dne poleti iz gnezda in
pristane na vrtu hiške, kjer živi tudi mačkon. Le kaj bo ta mrjau
naredil Vrančku s prešibkimi krili, ki ne more poleteti nazaj v
gnezdo? Pravljično doživetje je primerno za otroke vseh starosti,
vabljeni tudi k poustvarjalnemu likovnemu druženju s Simono.
Simona Kopinšek

17.00

GREMO NA JAMAJKO - plesna delavnica
Lepo povabljeni v objem sončnih žarkov in ritmov tropske glasbe!
Poletni čas je ravno pravšnji, da s kančkom domišljije odpotujmo
daleč preko oceana na Karibe in pokukamo, kako tamkajšnji otroci
preganjajo dolgčas ter privabljajo smeh na obraz. Naš korak je
trden, poskok mehak, boki se zazibajo v krog, odpremo prsni koš,
razpremo dlani in glasno zavriskamo! Naj se sliši do Jamajke, kako
veselo je naše srce! V igri, z gibom in s plesom raziskujemo svoje
telo ter značilnosti jamajškega ritma in glasbe.
Sandra Štefanec

19.00

PLIŠ DUO - koncert
Pliš je nekaj mehkega, prijetnega, toplega in lahkotnega.
Glasbeno zasedbo, ki se je iz dnevne sobe preselila na odre, v jedru
sestavljata izvrstna vokalistka Aleksandra Ilijevski ter navihanec
Marko Gregorič na kitari in kontrabasu. Lahkotnost kakovostnega
popa, ki ga izvajata, spada v gibanje nova slovenska popevka,
katere besedilni in idejni vodja je večplastni umetnik Rokgre, ki
posebna in izvirna besedila piše tudi za Pliš. Poleg avtorskih skladb
Roka Vilčnika in Marka Gregoriča, ki so zbrane na albumu Plošča
za dve osebi iz leta 2015, lahko na koncertih slišimo tudi skladbe
drugih izvajalcev, prirejene na edinstven, plišast način. Metulji
grejo v nebo, da so le lučke v nas!
Aleksandra Ilijevski – vokal, Marko Gregorič – kitara in kontrabas

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Jata ribic – mobile
Poleti se včasih srečamo z jato drobnih ribic, ki plavajo pod našimi
nogami. Včasih pa plavajo nad našimi glavami. Izdelajmo mobile poln
ribic, ki nas bodo spominjale na morske urice.
Zavod MARS Maribor

Vodna gladina v tehniki tuša
Raziskujmo tuš, dodajajmo, odvzemajmo, le kaj bo nastalo?
Zavod MARS Maribor

Digitalno ustvarjanje
Ekipa Fablab-a Maribor – odprta delavnica za digitalno fabrikacijo nam
predstavi delovanje različnih načinov digitalnega ustvarjanja. Digitalne
stvaritve v realnost prenesemo z različnimi tehnikami, z laserskim
rezalnikom folije, 3d tiskalnikom ... Spoznajmo postopek priprave in prenosa
nalepke na bombažno podlago ter tehnologijo 3d tiska. Skupaj ustvarjamo,
najmlajši svoje mišice lahko preizkusijo na toplotni preši.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
Športni Junak

10.00–11.00, Ultimate frisbee
ŠD Ultimate Frisbee Maribor

18.00

ZVERINICE IZ REZIJE
predstava za otroke, 3+
»Bogate so le te, pravljice iz Rezije, nas marsikaj uče, pravljice
iz Rezije … zrcalo nam drže, pravljice iz Rezije.«
Iz bogatega nabora rezijanskih pravljic, ki jih je zapisal Milko
Matičetov, smo izbrali tisto o botri lisičici, ki se ji v hišico
vseli grozna Grdina. To, da noče ven, je težava, okrog katere
se vse vrti. Gre za prvo predstavo Gledališča Zapik in je na
sporedu nepretrgoma že od leta 1993. Predstavo spremljata
Ta pustawa in Ta medvedawa vižica, ki ju Igor in Jelena igrata
na citiro in bunkulo. V primeru dežja bo predstava v LGM.
Gledališče Zapik, Ljubljana, Poletni lutkovni pristan, Lutkovno gledališče Maribor

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Lisica na prstu
Že veš tisto o lisici? Izdelaj jo kot lutko, natakni jo na prst in pripoveduj.
Zavod MARS Maribor

Živali iz voska
Vosek ni primeren le za sveče, je tudi čudovit material za kiparjenje.
Izdelajmo drobne živalice iz voska, ki prebivajo v polžjih hišicah. Že veš,
kdo bi lahko bil to?
Zavod MARS Maribor

Digitalno ustvarjanje
Ekipa Fablab-a Maribor – odprta delavnica za digitalno fabrikacijo nam
predstavi delovanje različnih načinov digitalnega ustvarjanja. Digitalne
stvaritve v realnost prenesemo z različnimi tehnikami, z laserskim
rezalnikom folije, 3d tiskalnikom ... Spoznajmo postopek priprave in
prenosa nalepke na bombažno podlago ter tehnologijo 3d tiska. Skupaj
ustvarjamo, najmlajši svoje mišice lahko preizkusijo na toplotni preši.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
10.00–11.00, Junak ni vsak
Športni Junak

N E D E LJA , 1 4. 8. 20 22

ODER TRIGLAV

S OBOTA , 20 . 8. 20 22

ODER TRIGLAV
10.30

MAMICA DRAVICA
pravljica
Najlepše pripove nam Zdenka iz Knjižnice.
Bilo je v tistih časih, ko naši pradedje še niso poznali rži in
pšenice. Tedaj je živel zelo bogat ribič. Vse svoje premoženje
si je pridobil s tem, da je pridno lovil ribe ob Dravi.
Mariborska knjižnica, pripoveduje Zdenka Gajser

17.00

KROMPIRJEV SLADOLED
pravljica
Gotovo ste že poskusili krompirjev sladoled. Da niste, pravite?
Ojej, prav zares ne? Potem pa le na branje tele zgodbice!
Čisto na severu zemeljske oble sta se krompir in sladoled
tako tiščala skupaj, da sta primrznila drug k drugemu. Zgodba
o nastanku krompirjevega sladoleda je pravzaprav zgodba o
prijateljstvu. In malo tudi o iznajdljivosti in novih izzivih.
Založba Pivec, Vesna Radovanovič

19.00

BOŠTJAN NARAT
koncert
»Konec poletja ni konec sveta …«
Boštjan Narat je širši javnosti znan predvsem kot ustanovitelj
in vodja skupine Katalena, mariborski kot Večerov kolumnist,
že več kot desetletje pa nastopa tudi kot kantavtor. Izdal
je dva albuma – Strah je odveč in Konec sveta vedno pride
nenapovedano. Lani je po daljšem času izdal nov singel z
naslovom Pusti kamne na tleh. Njegov nastop v Mestnem
parku je sprehod po njegovem dosedanjem kantavtorskem
ustvarjanju in hkrati predstavitev novih pesmi.
Boštjan Narat – vokal, kitara

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Poji
Razgibajmo se s poji, ki smo jih naredili sami. Uporabimo dolge
nogavice, ki smo jih prerasli in nam luknjasti ležijo v predalu.
Napolnimo jih z drobnimi koščki blaga, okrasnimi trakovi in že lahko
delamo osupljive gibalne koreografije.
Zavod MARS Maribor

Krompirjevi odtisi
Kako odtisniti krompir? Prerežemo ga na pol, namažemo z barvo in
odtisnemo. Če pa se mu malo bolje posvetimo, lahko vanj zarežemo
najrazličnejše vzorce in ga lahko uporabimo tudi za tiskanje vzorcev na
tekstil.
Zavod MARS Maribor

DJ Delavnica
Če nas zanima DJ-janje, glasba in vse, kar je z njo povezano, se
lahko pridružimo DJ delavnici z DJ Šolo Alphawave! Preizkusimo
profesionalno DJ opremo, izvemo, kaj DJ dela in kako se znajde med
vsemi gumbi in lučkami na opremi, ki jo ima pred seboj. Le zakaj ima
na glavi slušalke, če pa so na odru tudi zvočniki? »God is a DJ!«
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
9.30–10.00, Vodena športna vadba za otroke
Športni Junak

18.00

CIRKUS GANIBILO
predstava za otroke, 3+
Družinska predstava pomešana z elementi lutkovnega in
uličnega gledališča in barvo neba.
Dobrodošli v našem izmišljenem cirkusu, z izmišljenimi
akrobati, dvigovalci uteži, s klovni, z dresiranimi živalmi in
drugimi svetovnimi atrakcijami! Na oder postavljamo pisano,
pustolovščin in čudnih fantazij polno cirkuško zgodbo, ki nam
jo zaigrata igralka gospodična Akrobatka in cirkuški direktor
ali gospod Klovn. V primeru dežja bo predstava v LGM.
Lutkovno gledališče Pupilla, Poletni lutkovni pristan, Lutkovno gledališče Maribor

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–20.00

Konjiček na palici
Včasih si zaželimo konjička. A ne kateregakoli. Takega na palici. Če ga
pa še sami izdelamo, toliko bolje.
Zavod MARS Maribor

Volnene zapestnice
Volna je naraven material, ki služi za veliko različnih stvari. Iz nje si
lahko izdelamo tudi lične zapestnice. Morda eno zase in eno za mamo?
Zavod MARS Maribor

DJ Delavnica
Če nas zanima DJ-janje, glasba in vse, kar je z njo povezano, se
lahko pridružimo DJ delavnici z DJ Šolo Alphawave! Preizkusimo
profesionalno DJ opremo, izvemo, kaj DJ dela in kako se znajde med
vsemi gumbi in lučkami na opremi, ki jo ima pred seboj. Le zakaj ima
na glavi slušalke, če pa so na odru tudi zvočniki? »God is a DJ!«
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
18.00–19.00, Športne igre
Športni Junak

N E D E LJA , 21. 8. 20 22

ODER TRIGLAV

S OBOTA , 27. 8. 20 22

ODER TRIGLAV
10.30

SANKOFA
zborovsko petje in pravljica
Povabljeni na potovanje.
Prisluhnimo zgodbi o Nawatu. To je pesem, ki izvira iz sanj in
ima neizmerno moč.
PZ Sankofa, Damaris Potočnik, Kud Baobab

17.00

AFRIŠKI PLES (BUR)
plesna delavnica
Sprostimo se, stopimo na zemljo, plešimo.
Naučimo se nekaj gibov tradicionalnih zahodnoafriških
plesov ter zgrabimo priložnost zaplesati v ritmih vedno
bolj popularne afriške glasbe. Vabljeni na čudovito plesno
izkušnjo!
Thomas Claude Kombia

19.00

MARIBUM AFRIQUI
koncert
Veter vedno prinese novo zgodbo. Ali odgovor. Ali pesem.
Joel Diarra, griot, afriški čuvar izročila iz plemena Bobo
na ozemlju Malija in Burkina Fasa, je virtuoz na balafonu
(afriški ksilofon). Z glasbenimi koreninami globoko v glasbi
svojega plemena kot tudi v glasbenem izročilu celotne
Zahodne Afrike Joelu uspeva v lastne kreacije umetelno
vplesti tako imenovane moderne glasbene elemente in s
preostalimi glasbeniki skreirati glasbeno mešanico afriške,
slovenske ljudske in world glasbe. Na odru se Joelu pridružijo
slovenski glasbeniki, kitarist Igor Bezget, violončelist Ariel Vei
Atanasovski in tolkalka Tina Sovič.
Joel Diarra – vokal, balafon, Igor Bezget – kitara, Tina Sovič – tolkala ,
Ariel Vei Atanasovski – violončelo, Plesna izba Maribor

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–19.00

AFRIŠKI DAN
Ali veste ...
Kaj je „kente“?
Zakaj smo ljudje različnih odtenkov rjave?
Kako se igra Oware in druge družabne igre?
Društvo Baobab s projektom AFROskop in društvo Afričanov Maribor
nam z različnimi izobraževalno-ustvarjalnimi delavnicami ter
tradicionalnimi otroškimi igrami približajo afriški kontinent, njegove
ljudi, običaje in kulturo.
Društvo Baobab

Žičke, gumbi, mikrokontrolerji
Na delavnici si izdelamo prototipe različnih napravic, ki oživijo le
z nekaj žičkami in gumbi, ko jih povežemo z mikrokontrolerjem.
Klaviatura, senzorji ali igrice, vse je mogoče! Izvemo, kaj so
potenciometri, kakšna je njihova vloga na različnih napravah, kaj lahko
kontrolirajo in kako lahko nastavimo, da vplivajo na različne funkcije
izdelane naprave.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
Športni Junak

10.00- 12.00, Vadba za nosečnice z Izidoro
Sončna vila

16.00–18.00, Aikido kot samoobramba
Aikido Goshinjursu društvo 1994 Maribor

18.00

VES SVET JE MARMELADA
predstava za otroke 5+
Kdor še ne pozna gospodične Bazilike, naj vstopi z nami na vlak.
Tisti, ki jo, smo že tam.
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. Ko izgubo prijavi na okencu za izgubljeno prtljago,
jo tam pričaka velik lesen zaboj. Čeprav zatrjuje, da gre za
pomoto, saj je na zaboju napis MARMELADA, jo vseeno premaga
sladkosnednost. Ko zaboj končno odpre, v njem najde čudne
stvari – vlak in železniško postajo, hišico, iz katere diši po krofih,
lampijon, Margot in Friderika ter seveda – marmelado. Bazilika
kar na lepem pade v pravljični svet, ki ga je zapisal Peter Svetina
v zgodbi Debela pekovka.
Avtor zgodbe Peter Svetina, avtorica zamisli, likovne podobe,
režiserka in izvajalka Katja Povše, dramaturg Anže Virant,
lutkovni tehnolog in oblikovalec scene Žiga Lebar, oblikovalec
in izdelovalec kostumov lutk Iztok Hrga, oblikovalka kostuma
Bazilike Eva Jakopič, avtorica glasbe in izvajalka Jelena Ždrale,
glasbeni svetovalec, producent in izvajalec glasbe Nino de Gleria,
fotograf Matej Povše. V primeru dežja bo predstava v LGM.
Pripovedno gledališče gdč. Bazilike / Hiša otrok in umetnosti, Poletni lutkovni
pristan, Lutkovno gledališče Maribor

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–19.00

Afriške živali
Afriške živali so čudovita bitja. Z dolgimi vratovi, špičastimi nosovi in
najhrabrejši od vseh. Sešijmo jih iz pisanega blaga.
Zavod MARS Maribor

Živalice iz gline
Med prsti začutimo glino. Iz nje izdelamo najrazličnejše živali.
Zavod MARS Maribor

Žičke, gumbi, mikrokontrolerji
Na delavnici si izdelamo prototipe različnih napravic, ki oživijo le
z nekaj žičkami in gumbi, ko jih povežemo z mikrokontrolerjem.
Klaviatura, senzorji ali igrice, vse je mogoče! Izvemo, kaj so
potenciometri, kakšna je njihova vloga na različnih napravah, kaj lahko
kontrolirajo in kako lahko nastavimo, da vplivajo na različne funkcije
izdelane naprave.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
9.30–10.00, Vodena športna vadba za otroke
Športni Junak
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ODER TRIGLAV
10.30

PERGRIN IN MORSKA DEKLICA
pravljica
Zaplujmo po reki do morja s pravljico.
Nekoč je živel ribič, ki mu je bilo ime Pergrin. Nekega dne je
veslal posebno daleč. Zaslišal je petje, nežen glas, in zagledal
prelepo morsko deklico, ki je sedela na skali in pela.
Mariborska knjižnica, pripoveduje Zdenka Gajser

16.00

DAN ZAVODA 13
dobrodelni dogodek
Tradicionalni Dan Zavoda 13. Ker je v slogi moč.
Zavod 13 letošnji dan posveča Prvi pomoči, saj smo
prepričani, da lahko s pravilnimi ukrepi pomagamo prav vsi.
Najmlajši spoznamo Medimeda, ki nam pove, kako lahko
v določenih situacijah reagiramo ali vsaj pokličemo nujno
medicinsko pomoč. Mladostniki smo lahko v veliko pomoč
sovrstnikom, ki se srečujejo s prekomernim uživanjem
alkohola in drog. Oživimo pa tudi znanje oživljanja, ponovimo
osnovni prijem pri zastoju srca – z najbolj preprostimi
postopki lahko rešimo življenje. Prva pomoč – nikoli ne vemo,
kdo v naši bližini jo bo potreboval.
Zavod 13, Petra Grainer

18.00

DADA IN MARKO
koncert
Od jazzovskih standardov do slovenske popevke v naročju
domačega parka.
Pevke Dade Kladenik in kitarista Marka Zaletelja najbrž ni
potrebno posebej predstavljati. Ona je operna pevka, ki se
rada zapelje po jazz vodah, on je kitarist, ki igra vse. Skupaj
ustvarjata že več kot trideset let. Prisluhnimo jazzovskim
standardom, slovenski popevki in skrbno aranžiranim
ljudskim motivom.
Dada Kladenik – vokal, Marko Zaletelj – kitara

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–19.00

Morska deklica
Ste že kdaj videli mavrično morsko deklico, ki spreminja barvo svoje
plavuti. Ustvarite svojo.
Zavod MARS Maribor

Školjke
Pripravimo si čisto posebne školjke – fosilne. Zanje res mora preteči
nekaj časa. Kdo ve, morda nam pa uspe.
Zavod MARS Maribor

Lego robotika
Kako delujejo roboti? Kako vedo, kako daleč se lahko premikajo in kdaj se
morajo ustaviti ali obrniti? Jim to določimo mi (programerji_) ali se odločijo
kar sami? Če bi radi izvedeli, kako delujejo roboti, se nam pridružite na
delavnici programiranja LEGO robotov. Na delavnici si pogledamo, kaj
vse potrebuje in lahko ima LEGO robot, da se odloča sam. Sestavimo in
sprogramiramo lahko robota, ki opravljal naloge, ki jih določimo.
◊ MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
Športni Junak

17.00

KO BOM VELIK
predstava za otroke 3+
Ko bom velik ...
... je predstava, v kateri se prepletajo ples, igra, lutke in
glasba. V zgodbi, postavljeni v afriško okolje, nastopa
deček Jahim, ki nima ne mame ne očeta in sploh
nikogar velikega. Zato si Jahim želi postati velik. Če bi
bil velik, bi bil močan, če bi bil velik, se ne bi ničesar
bal, če bi bil velik, bi lahko skrbel za prijatelje, in če bi
bil velik, bi morda lahko celo dosegel Luno. Želje otrok
se pogosto uresničijo in tako Jahim postane velik. Zares velik!
A kmalu fant spozna, da biti velik ni tako enostavno.
Lea Menart, Jose

DELAVNICE IN RAZISKOVALNICE
10.00–13.00 in 16.00–19.00

Ladjice iz papirja
Še znaš pregibati papir tako, da nastane ladjica? Kaj pa klobuk?
Preizkusi svoje prstke.
Zavod MARS Maribor

Asemblaž – zgodbe iz gozda
Naberi najrazličnejše materiale iz gozda, postavi jih v celoto in
pripoveduj njihovo zgodbo.
Zavod MARS Maribor

Lego robotika
Kako delujejo roboti? Kako vedo, kako daleč se lahko premikajo in kdaj
se morajo ustaviti ali obrniti? Jim to določimo mi (programerji_) ali
se odločijo kar sami? Če bi radi izvedeli, kako delujejo roboti, se nam
pridružite na delavnici programiranja LEGO robotov. Na delavnici si
pogledamo, kaj vse potrebuje in lahko ima LEGO robot, da se odloča
sam. Sestavimo in sprogramiramo lahko robota, ki opravljal naloge, ki
jih določimo.
MKC Maribor – projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI

9.00–13.00, 16.00–20.00, Spretnostni poligon
9.00–13.00, 16.00–20.00, Izposoja rekvizitov
Športni Junak

ČITALNICA V PARKU

četrtki in petki, med 7. 7. in 2. 9. 2022,
od 16.00 do 19.00
Poletje v Mestnem parku ponuja pisana doživetja. Na voljo bralni
kotiček, ob njem pa za radovedne še raziskovanje iger babic in
dedkov ter ustvarjanje v številnih delavnicah, v katerih otroci
krepijo ročne spretnosti, ustvarjalnost in kreativno mišljenje.
Zavod MARS Maribor

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Udeležba v vseh programih Art kampa poteka na lastno odgovornost.
Vsi programi so brezplačni in nadvse privlačni.
V primeru dežja program odpade.

N E D E LJA , 4. 9 . 20 22
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NARODNI DOM MARIBOR
FESTIVAL LENT 2022
POLETNI ART KAMP 2022

Organizator:
Narodni dom Maribor
Glavna in odgovorna producentka:
Urška Košica
Izvršni producent:
Mišel Vugrinec
Koordinatorka programa:
Teja Musič, Zavod Mars Maribor
Sponzor Odra Triglav je Zavarovalnica Triglav d. d.
Koordinatorka odrskih produkcij:
Lana Erlač
Oblikovalec zvoka:
Primož Jurendić
Izvedba delavnic in predstavitev:
Natalija Zabav, Manja Jerič, Nina Kolšek, Zavod MARS Maribor,
MKC – platforma konS, Športni Junak, Bukvarna Ciproš
Tehnika:
Darko Sel, Tit Kovačič
Scenografija:
Alja Krofl, Neva Vrba, Manja Jerič, dijaki_ SŠOM, Zavod MARS Maribor
www.festival-lent.si
FB: /poletniartkamp/
Besedila:
Vojka Miklavc
Uredništvo:
Vojka Miklavc
Celostna in grafična podoba:
oOkie
Maribor, 2022

