
Nožice škratov, vil in velikanov drobencljajo in  
loma stijo od obronkov gozdov, koder pletejo zgodbe 
za vse velike in male, do mestnih uličic, dvorišč in 
trgov, da nam pogrnejo ob dobrih in svetlih ognjiščih 
z njimi. Zimski čas je namenjen umirjanju duha, 
spuščanju k mehko postlanim tlom, pisanju dolgih 
ljubezenskih pisem dragim ljudem, iskanju zavetišča, 
upočasnjevanju utripa, ustvarjanju iskrenih trenutkov  
s prijateljicami, prijatelji, z družino.
Vilinsko mesto je mesto v nas. Naseljuje in razveseljuje 
vse, ki si želimo bližine, ognja, svetlobe, sanj. Smo 
pripravljeni na pravljico, predstavo, glas, pesem, glasbo, 
tišino, sliko, premik, dotik, vznik? Brez hitenja sprejmimo 
toplo besedo, roko, luč. Odnosi so vse, kar imamo.

Pozimi so dnevi krajši, a zato slajši.
V Vilinskem mestu gostimo umetnike, umetnice, 
obrtnike, obrtnice, mojstre, mojstrice in ostale 
svobodne ptice, da z nami delijo svoja znanja in 
verovanja. Vrata odpiramo plesnim, lutkovnim, 
gledališkim predstavam, disko in drugim glasbenim 
dogodkom, ustvarjalnim delavnicam, pripravljanju in 
okušanju slastno slastnih jedi, risankam, pravljicam, 
uličnim gledališčem, vodenju po muzejih in razstavah, 
druženju v pristnih zabavah ter sejmu  
dobrodelnosti – obdarjajmo letos z dobrim.
Pozdravljeni v deželi vil, škratov, velikanov,  
polbogov, otrok in pravih ljudi! 
Naj nam nasmeh nariše sončen obraz.  
 Sončeva vilinka Vojka



Čarovnija najdaljše nočiČarovnija najdaljše noči
Zimski solsticij. Kako učena beseda. Le kaj se skriva za njo? Vilinci vemo: praznovanje! Zimski 

solsticij je namreč tisti dan v letu, ko je noč najdaljša in dan najkrajši. In ker imamo vilinci 
radi svetlobo, ji bomo priskočili na pomoč, da bo premagala temo. Kako? Z lučkami v rokah 

in srcih se bomo odpravili na vilinsko dogodivščino po mestu, pospremili vile na praznovanje 
rojstva Sončnega kralja in – glej no, glej – noč bo premagana, dan se bo spet pričel daljšati. 

Juhuhu, uspelo nam je! 

ROJSTVO SONČNEGA KRALJA
potujoče vilinsko doživetje, sprehod od Vilinskega dvora do atrija LGM Minoriti

sreda, 21. 12. 2022, ob 17.00
◊ Živa Petrič, Alja Krofl, Katarina Jenšterle, Ines Šimunič, Vjera Šestan, Ana Škreblin, Neva Vrba,  

Manja Jerič, Vojka Miklavc, Urška Košica, Društvo Hupa Brajdič, Zavod MARS Maribor

MIKLAVŽEVANJE ZAVODA 13
predstava za otroke in prihod Miklavža, 3 +
ponedeljek, 5. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski studio 

Zavod 13 je tista druščina, ki pomaga razu-
meti najbolj posebne in najbolj srčne otroke. 
Staršem, sorodnikom in prijateljem omogo-
ča oporo. Tradicionalno druženje bo tokrat 
popestrila žonglersko-glasbeno-čarovniška 
predstava, ob kateri bomo spoznali, kaj je 
čarosmeh. Bo pričarala tudi obisk Miklavža? 
Seveda! 
◊ Zavod 13

DOBRI MOŽJE IZ REKE DRAVE 
dobrodelni dogodek za otroke, 3 +
ponedeljek, 26. 12. 2022, ob 16.15 
nabrežje reke Drave, pri Vodnem stolpu

Mesto je prepolno čudežev in čudežno dob-
rih ljudi. Ne verjamete? Pridite jih pogledat. 
Dobimo se pri Vodnem stolpu, kjer bodo iz 
ledeno mrzle reke na površje splavali dobri 
možje iz Drave z darovi. Nenavadno praznično 
obdarovanje nas bo opomnilo, da nam reka, 
ki se vije skozi naše mesto, darove prinaša 
vsak dan, zato moramo skrbno paziti nanjo in 
narediti vse kar lahko, da ostane čista. 
◊ Potapljaško društvo Maribor

ČAROVNIK GREGA IN SLOVO 
OD DEDKA MRAZA 
predstava za otroke, 3 +
sreda, 28. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

December je čarobni mesec. Še posebej, če je 
z nami čarovnik Grega. Pokazal nam bo, kako 
si s pomočjo malih čarovnij okrasimo novole-
tno jelko, nato pa bomo skupaj poskusili pri-
čarati še dedka Mraza. Brez skrbi, uspelo bo. 
Prišel bo in po prijetnem druženju mu bomo 
pomahali v slovo ter mu zaželeli srečno pot 
nazaj na Pohorje.
◊ Čarovnik Grega in Zveza prijateljev mladine

ČAROBNE VILINSKE DOGODIVŠČINE

OTVORITEV VILINSKEGA MESTA
petek, 2. 12. 2022, ob 17.00 

Vetrinjski dvor, Vilinski oder
◊ Plesna izba Maribor, Rok Lesjak, Zoran Posinković, Vid Korotaj in Črt Foltin

Čarovnija glasbeČarovnija glasbe
V predprazničnem času se je po vsem svetu od Sankt Peterburga do New Yorka uveljavila tradicija 

družinskega obiska predstav Hrestača. Čarobna moč pravljice E. T. A. Hoffmanna in glasbe Petra Iljiča 
Čajkovskega se še posebej dotakne otrok, tudi najmanjših, tistih, ki se s klasično glasbo doslej še niso 

srečali. In prav zanje je kot nalašč družinska matineja s pianistko Adriano Magdovski, ki s svojimi koncerti 
za dojenčke in malčke navdušuje poslušalce na Festivalu Maribor. Tudi vas bo navdušila. Na koncert 
vabimo vso družino, z babicami, dedki, dojenčki in malčki vred. Matineja bo potekala v prijetnem in 

sproščenem okolju z blazinami, ki nam bodo omogočile sproščeno spremljanje in sodelovanje. 

HRESTAČ
glasbeno-pravljična matineja s pianistko Adriano Magdovski 

nedelja, 11. 12. 2022, ob 11.00 
Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana

◊ Adrijana Magdovski, klavir 

Praznujmo vse, kar je dobregaPraznujmo vse, kar je dobrega
Predpraznični čas je čas, ko povprašamo vest, ali smo v letu, ki se izteka, naredili kaj dobrega. Smo pomagali mami pospraviti? Smo se pridno 
učili? Smo pomagali prijatelju v stiski? Vilinci vemo: če delamo dobro, se nam dobro vrača. In tako v Vilinsko mesto vsako leto prihajajo dobri 
možje in nas nagradijo s prijetnimi trenutki ter darilci. 

PRODUCENTIGLAVNI GENERALNI POKROVITELJ PROGRAMSKI PARTNERJI

Pa je tu! Magični trenutek, ki Vetrinjski dvor začara v Vilinskega, s prijazno svetlobo 
obsijano palačo, kjer vilinke in vilinci ter škratinje in škrati pletejo svoj čarobni plašč, 

v katerega bodo vse do konca leta ogrinjali obiskovalce. Ko bo petkov zvon na uri 
petkrat odbil, bo praznično okrašen dvorni vrt ožarila svetloba ognja in ob vročem plesu 
svetlečih plamenov ter ob ritmih bobnov se bodo na široko odprla vrata v svet čarovnije 

in domišljije, umetnosti in ustvarjanja, igre in druženja. Ne zamudite nepozabnega 
pričetka festivala, ki v mrzlih dneh mestu podarja toplo srce in iskriv nasmeh.  

Dobrodošli v Vilinskem mestu 2022! 

Rojstvo Sončnega kralja

Vilinski oderSlovo od dedka Mraza

Otvoritev Vilinskega mesta

***

***



PLES
MAČJI PLES 
plesna delavnica
sobota, 3. 12. 2022, ob 10.30 
Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana

»Ko zapoje zvonček v uri« se pričnejo nepo-
zabne dogodivščine z najbolj slavnim sloven-
skim mačkonom. Maček Muri, črnodlak, zele-
nook pisateljski muc je pravi mačji kavalir, 
do vršičkov svojih ušes zaljubljen v najlepšo 
izmed vseh muc v Mačjem mestu, razvajen-
ko in zaspanko Muco Maco. Prisrčni junak, s 
katerim so odraščale generacije slovenskih 
otrok, vas vabi, da s kosmato druščino Ka-
jetana Koviča ob glasbi Nece Falk zaplešete 
po ulicah mačjega mesta, poskočite skozi 
mačje preštevanke in se zazibate ob mačjih 
uspavankah. 
◊  Mojca Kasjak, Zavod MOJA KREACIJA, Maribor

VILINSKI PLES
plesna delavnica, 3 +
sobota, 10. 12. 2022, ob 10.30 
Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana

Pridi in poglej, kako se vilinke in vilinci, te-
minci in svetlinci vilinskega kolesa zavrtijo v 
čarobnem plesu. Zavrti se z njimi tudi ti. Na-
učili se bomo novih plesnih korakov, dodali 
še kanček vilinske čarovnije in nastal bo prav 
poseben ples – vilinski ples. 
◊ Mojca Kasjak, Zavod MOJA KREACIJA, Maribor

ZIMSKI USTVARJALNI PLES 
plesna delavnica, 3 +
sobota, 17. 12. 2022, ob 10.30 
Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana

Najprej si igraje naredimo svojo lutko. Da bi 
oživela, z njo zaplešemo. In že je tu čisto pra-
vo plesno gledališče, v njem pa v glavni vlogi 
nastopaš – ti!  
◊ Mojca Kasjak, Zavod MOJA KREACIJA, Maribor

MAČJA ZABAVA 
plesna delavnica, 3 +
ponedeljek, 26. 12. 2022, ob 10.30 
Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana

Muca Maca, prava mačja Parižanka, in še 
vsi mačji strici, se dobijo na veselici. Pridite 
tudi vi! Obeta se nepozabna mačja zabava, 
razigrana in navihana, pravšnja za zadnje 
dneve leta. 
◊ Mojca Kasjak, Zavod MOJA KREACIJA, Maribor

VELIKI VILINSKI DISKO
kreativna DJ in plesna delavnica, 3 +
torek, 27. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinsko dvorišče

Vilinski disko je najboljši disko v mestu! Tra-
dicionalni plesni vrhunec vilinskih zabav je 
pravšnji za stare in mlade, za velike, majhne 

in najmanjše. Poln je bleščic in barvnih luči, 
dobre glasbe in plesnih gibov, kakršne zna-
mo in zmoremo vsi, ki verjamemo v vilinsko 
čarovnijo. Nadenite si najbolj bleščečo in kri-
čečo disko opravo in hajd na najbolj pisano 
otroško novoletno zabavo na prostem!
◊ Mojca Kasjak, Zavod MOJA KREACIJA, Maribor in 
Marko Lük, Akademija Alphawave  

PREDSTAVE 
ZAKAJ TEČE PES ZA ZAJCEM
predstava za otroke, 3 +
sobota, 3. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

Marionete, nekdaj zelo razširjene, danes 
dokaj redko videne lutke, so le ena od pri-
vlačnosti te poetične predstave, nastale po 
slovenski ljudski pripovedki. Ta nam skozi 
pravljico pojasni odnos med psom, dresira-
nim »človekovim najboljšim prijateljem« in 
zajcem, divjo živaljo. V zgodbo naše pred-
stave pa se je poleg psa in zajca prikradla še 
mačka. 
◊ Andrej Štular, Petra Stare, LG Nebo

PU 
predstava za otroke, 3 +
sobota, 10. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

Kdo ga ne pozna? Najbolj ljubkega, najbolj 
nerodnega, vselej lačnega medvedka iz 
Stoletne hoste? Tokrat nas bo skupaj s pri-
jatelji poučil, kako preslepiti roj čebel, kako 
zvabiti v past slona in kako razvedriti vedno 
žalostnega osla. Vsi, ki ga poznate, veste, da 
to zadnje ni lahka naloga. A Puju, Pujsku in 
Zajcu bo z vašo pomočjo zagotovo uspelo.  
◊ Petra Kavaš, Vitomir Vratarič, Lutkovno gledališče 
Pupilla

O MAJHNI ANICI 
predstava za otroke, 2 +
sobota, 17. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

Navihana Anica izgubi svojo najljubšo igračo, 
rumeno žogico. Pogumno se poda v svet, da 
bi jo našla, ob tem pa začudeno ugotovi, da 
je rumena žoga lahko kopica drugih stvari. 
Lahko je rumenjak, pa tudi sonce. Kaj še? Se 
tudi ti česa spomniš? 
◊ Noemi Čop in Tajda Podvratnik

TROBLA IN KLJUČ
predstava za otroke, 3 +
ponedeljek, 26. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

Cirkusanta Trobla in Beno sta nerazdružljiv 
par. Nekega dne na njun oder zaide čudovita 
plesalka Ajša. Ker Bena njena lepota popol-
noma očara, začne Troblo gristi ljubosumje. 
In ključ, ki navija glasbeno skrinjico, ob kate-
re melodijah pleše Ajša, skrivnostno izgine …
◊ Lea Menard, Gorka Berden

PRAVLJICE
PLASTELINČICA IN ČASOPIS
pravljica, 3 +
petek, 9. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana

Najprej so bile figurice iz pravega plastelina, 
nato so iz njih nastale ilustracije in kako je 
nastala pravljica? To nam bo razkrila Alenka 
Spacal, ki svoje pravljice pripoveduje ot-
rokom ob ilustracijah. Junaka tokratne sta 
Plastelinčica in časopis, iz katerega nastajajo 
igrače. Kaj igrače, prave umetine! 
◊ Alenka Spacal, Bajalka

O MIŠKI, KI JE ZBIRALA 
POGUM IN MEDVEDKA MURI 
pravljici, 3 +
petek, 16. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana

O miški, ki je zbirala pogum je očarljiva sli-
kanica slovenske avtorice Nine Mav Hrovat, 
ki prinaša preprosto zgodbo o zelo zapleteni 
stvari: premagovanju strahu. Finska pisate-
ljica Kaisa Happonen in ilustratorka Anne 
Vasko pa sta pričarali zgodbo o medvedki, ki 
ne mara zimskega spanja. Naj Muri še tako 
zatiska oči, spanca od nikoder. 
◊ Sonja Hojnik Javernik, Mariborska knjižnica

VELIKA BELA MAČKA IN 
DOBRI ZLOBNI VOLK
pravljici, 3 +
petek, 23. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana

Petek je. Praznični čas je tu. Odložimo skrbi, 
zavijmo se v šal, zvijmo se v klobčič ali topel 
objem in uživajmo ob čudovitih pravljicah, 
ki nas bodo spomnile, kako pomembna sta 
dobro srce in radodarnost. Pravšnji vrlini za 
dneve, ki so pred nami. 
◊ Sabina Kotnik, Mariborska knjižnjica 

VILINSKA KNJIGA GOZDNIH 
SKRIVNOSTI
pravljica, 3 +
torek, 27. 12. 2022, ob 10.30 
Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana

December je ves bel in srebrn in zlat, zato še 
najbolj nagajiv škrat sede in prisluhne, ka-
dar svojo Vilinsko knjigo gozdnih skrivnosti 
odpre vilinka Simona, ki s seboj prinaša tudi 
brezovo lubje in klobčič volne. Le čemu?
◊ Simona Kopinšek

NAŠ ČAROBNI DECEMBER 
pravljica in ustvarjalna delavnica, 3 +
sreda, 28. 12. 2022, ob 10.30 
Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana

Medvedki Eli, Tedi in Fredi nestrpno priča-
kujejo praznične dni. Strašansko radi rišejo, 
ustvarjajo, pečejo, pojejo in plešejo, in med 
prazniki ima mama medvedka končno čas za 
vse to. Pravljico Mirjam Pinter bomo najprej 
skupaj prebrali, nato pa bomo kot medved-
ki tudi mi izdelali posodice za ptičjo hrano, 
jih napolnili s krmo in obesili. Pridite, ptički, 
praznični dnevi prinašajo darove tudi za vas. 
◊ Založba Pivec

KONCERTI
PRAZNIČNA MELODIJA
šolska kulturna produkcija, koncert
četrtek, 8. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

Nastop učencev in učenk, ki svoje glasbe-
no znanje brusijo pod mentorstvom Karin 
Zemljič in Mateta Broja, priznanih glasbeni-
kov in pedagogov, nas bodo popeljali v glas-
bene daljave in širjave od popa do jazza in 
soula. Pravšnji nabor za prijeten popoldanski 
odklop. 
◊ Učenci Glasbene Ustvarjalnice KUD Dolina miru, 
mentorja Karin Zemljič in Mate Bro

AKA NEOMI
koncert
petek, 9. 12. 2022, ob 19.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

Zvok AKA Neomi elegantno vijuga med indie 
popom in trip hopom, med akustično balado 
in psihedeličnimi zvočnimi svetovi, tuj pa mu 
ni niti disko pop. 

In ker vilinke in vilinci radi poskakujemo ter 
plešemo, so izvrstna glasbena izbira za pet-
kov večer.
◊ Saša Vipotnik – pevka, avtorica besedil in pesmi, 
Mario Babojelić – kitarist, avtor aranžmajev, Dejan 
Slak – basist in klaviaturist, Igor Matković – troben-
tač in Marko Grubar – bobnar

ZA DOBER FINIŠ 
šolska kulturna produkcija, koncert
sreda, 14. 12. in četrtek, 15. 12. 2022, 
ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

Učenci KUDA Coda bodo uglasili inštrumen-
te, upeli glasove in z vsem znanjem, ki so ga 
pridobili, pogumno stopili na oder Vilinske-
ga mesta ter konec leta zaznamovali s kon-
certom, o katerem se bo še dolgo govorilo. 
Pridružite se jim in jih podprite z aplavzom. 
Ne bo težko – pester glasbeni nabor bo pos-
krbel, da bo prav vsakdo užival v glasbi, ki mu 
je najljubša.
◊ KUD Coda

ARIEL VEI ATANASOVSKI, 
TINA SOVIČ IN URŠKA GAJŠT 
koncert
petek, 16. 12. 2022, ob 19.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

Na vsakogar svetijo iste zvezde, pravijo. Zato 
ne preseneča, da so se štajerski glasbeniki 
zaljubili v afriško glasbeno izročilo, ga pove-
zali s slovenskim in – uživali bomo v glasbe-
nem večeru mladega vzpenjajočega zvezdni-
ka. Skupaj z uveljavljenima glasbenicama bo 
poskrbel za večer, v katerem bodo zvezde na 
vilinskem nebu sijale topleje.  
◊ Ariel Vei Atanasovski – kitara, violončelo, vokal, 
Tina Sovič – afriška tolkala, Urška Gajšt – vokal, 
harmonika, Plesna izba Maribor

PRAZNIČNI KONCERT 
MLADIH JAZZ GLASBENIKOV
šolska kulturna produkcija, koncert
četrtek, 22. 12. 2022, ob 17.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

Z jazz standardi, večnimi, a vselej drugačnimi 
in vznemirljivimi jazz kompozicijami velika-
nov te zvrsti nas bodo pogostile zasedbe od-
delka za jazz na Konservatoriju za glasbo in 
balet Maribor. In ker so prazniki zdaj že čisto 
zares pred vrati, ne bo manjkalo niti priljub-
ljenih in vedno zelenih prazničnih melodij. 
◊ Jazz oddelek Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor. Mentorji: Ana Bezjak, Maša But, Matjaž 
Dajčar, Luka Gaiser, Robert Ožinger 

BALLADERO Z BENDOM
koncert
petek, 23. 12. 2022, ob 19.00 
Vetrinjski dvor, Vilinski oder

Luči so prižgane, mikrofoni so nared, petkov 
večer kliče in vabi v svet glasbe, ki jo podpi-
suje kantavtor Dominik Bagola. Marelice, Zlati 
časi, Še živim, Ponesi me, Drugačen svet, Naji-
na, Potujem ... Že naslovi obetajo pobeg v nek 
drug, čarobni svet. In prav tja nas bo poneslo.
◊ Balladero Dominik Bagola – klavir, klaviature in 
vokal, Boštjan Gradišek – bobni, Goran Sarjaš – bas 
kitara, Martin Lunder – električna kitara, Amadej 
Herzog – klasična harmonika

VILINSKI ODER

VILINSKA LACHA
VERONIKA STRNAD IN ŽAN 
BRAČUN
koncert
sobota, 3. 12. 2022, ob 20.30

Prvi vilinski Lacha večer odpiramo z av-
torskimi skladbami Veronike Strnad, ki nas 
popeljejo skozi njena razmišljanja o živ-
ljenju, vrednotah in ljubeznih. Žan Bračun 
jo bo spremljal skozi izbrane  slovenske 
in druge večne pop klasike, zavite v čutno 
preobleko. Naj vas prevzame mehak eterič-
ni glas ter pobožajo in razvedrijo kitarske 
viže mladih ter nadarjenih talentov. 
◊ Veronika Strnad, vokal, Žan Bračun, kitara

HAUPTMAN – ZA DARWINA 
Z LOMBOKA
dobrodelni koncert 
sobota, 10. 12. 2022, ob 20.30

Hauptman vabi na koncert za Darwina z Lom-
boka, ki je nedolgo nazaj v potresu izgubil 
očeta in streho nad glavo. Sedaj živi sam na 
plaži, njegovo preživetje pa je odvisno od turi-
stov, ki jih tam ni prav veliko. Namesto vstop-
nine zbiramo prostovoljne prispevke, ki bodo 
v celoti namenjeni Darwinu in njegovi mami.
◊ Žan Hauptman, vokal, Maša But, spremljevalni 
vokal, flavta, Alja Senčar, spremljevalni vokal, 
Filip Vadnu, kitara, Vid Turica, bas kitara, Pavel 
Čebašek, bobni

BLAŽ MENCINGER
koncert
sobota, 17. 12. 2022, ob 20.30

Blaž je izkušeni kantavtor, ki svoj nastop 
poveže v zgodbo intime, začinjene s kanč-
kom samoironije in humorja. Tudi v našem 
mestu smo mu že navdušeno zaploskali, 
tokrat pa se bo na Vilinskem odru predsta-
vil še s celotno zasedbo. 
◊ Blaž Mencinger, vokal in električna kitara, Luka 
Dobnikar, bas kitara, Matic Štemberger, klaviatu-
re, Pavel Čebašek, bobni 



VILINSKI HOJATLON S FOKSIJEM IN ULTRAROBERTOM
zabavni maraton po kulturnih ustanovah, športno kulturni dogodek, 5 +
sobota, 3. 12. 2022, 10.00  
Vilinski dvor, mestno jedro, kiosk OFEM

V atriju Vilinskega dvora nas bo s pravljico o pohorskih lisicah pričakal pravljičar 
in ultramaratonec Robert Kereži, in glej – pravljična lisica bo oživela in se pre-
levila v Foksija, maskoto Olimpijskega festivala evropske mladine, ki ga bomo 
gostili v prihajajočem letu. Foksi in Robert nas bosta nato popeljala na hojatlon 
– novo vilinsko kulturno-športno disciplino, ki bo poskrbela za dobro kondicijo 
nog pa tudi malih sivih celic. Med pohajanjem med kulturnimi institucijami bomo 
namreč odgovarjali na nagradna vprašanja. Ob koncu se bomo družili ob čaju in 
igrali z žogo pred kioskom OFEM na Ulici Maksimiljana Držečnika, hojatlonci pa 
boste sodelovali tudi v žrebanju za privlačne nagrade. 
(Več informacij najdete na spletni strani Vilinskega mesta.) 
◊ OFEM 2023

PRESNE KROGLICE
četrtek, 8. 12. 2022, ob 17.00

Preizkusimo se v izdelavi presnih kroglic iz 
rožičev, lešnikov, orehov in suhega sadja. 

KNEDLI
četrtek, 15. 12. 2022, ob 17.00

Ja, saj vemo, pisati bi moralo cmoki. Ali 
svaljki. Ampak ker kuhamo s kuharskim 
čarovnikom dr. Knedlom, bomo dobrotam 
iz hokaido buče, ki jih bomo pripravili, 

rekli – knedli. In zato ne bodo nič manj 
dobri. Nasprotno. 

BOŽIČNI PRESNI 
INGVERJEVI PIŠKOTI
četrtek, 22. 12. 2022, ob 17.00

Božični piškoti brez pečenja? O, ja. In dišali 
bodo tudi. Po ingverju. Božični piškoti kot 
se šika, torej. In kot se za praznike spodo-
bi, je tu še obdarovanje – in to dvojno! Če 
jih podarite, namreč ne podarite le dobrih 
piškotov, temveč tudi dobro zdravje. 

DOBRO ZDRAVJE, DOBRA HRANA,  DOBRO ZDRAVJE, DOBRA HRANA,  
DOBRA DELA – DOBRA VOLJA!DOBRA DELA – DOBRA VOLJA!
Vilinke in vilinci vemo, kako pomembno je zdravje, zato uživamo v zdravi 
prehrani, pridno športamo, ob tem pa poskrbimo tudi za male sive celice. In 
ker se najbolje počutimo takrat, ko delamo dobro, v Vilinskem mestu gostimo 
tudi sejem Dobrovilko, na katerem boste spoznali celo vrsto organizacij in 
humanitarnih društev, ki se bodo predstavili z ustvarjalnimi delavnicami in 
svojimi izdelki. Koliko dobrega! 

DOBROVILKO
humanitarni sejem 
ponedeljek, 5. 12., sreda, 14. 12. in torek, 20. 12. 2022, 16.00–19.00 
Vilinski dvor: Vilinski studio, Vilinska sobana, Vilinska dvorana  

Decembrski čas je čas novih začetkov – in ravno pravšnji, da svojo srečo delimo še z 
nekom in jo tako pomnožimo – za oba. Svoje delo bodo na ustvarjalen in zabaven način 
predstavile humanitarne organizacije in društva, tu bodo tudi stojnice z izdelki, ki so 
lahko prikupna praznična darilca z dvojim učinkom: srečo obdarjenca in srečo, ker ste 
pomagali tistim, ki bodo lahko tudi zaradi vaše pomoči vse leto pomagali drugim.
◊ Edita Čerče, Zavod Ornament, VDC Polž Maribor, VDC Sožitje Maribor, Center Naprej, Avantus 
Humanitarno društvo Ni-lu, Dom Danice Vogrinec, UP-ornik.

MOJSTER KNEDL ZA BOLJŠO HRANO

FOKSI

MINI OLIMPIJADA OFEM
športno kulturni dogodek, 4 +
sobota, 17. 12. 2022, 10.00–13.00 
Atrij Vilinskega dvora

Si predstavljate, kako veličastno in razburljivo je biti sodobni gladiator, nastopati na olimpijadi? Nositi baklo, poslušati himno? Ne samo 
predstavljate, vilinci in vilinke lahko to tudi preizkusite. Spoznavali bomo različne športne discipline v skladu z olimpijskimi načeli odličnosti, 
solidarnosti in prijateljstva, pa seveda tudi osnove olimpijskega protokola in najpomembneje, fair playa. Kajti najbolj pomembno je sodelovati, 
ne zmagati, mar ne?

kulinarične delavnice, 5+
Vilinski dvor, Vilinska izba 
◊ Danilo Ivanuša, Zavod DrMr

LIDL SLOVENIJA VABI NA KULINARIČNE 
DELAVNICE Z MOJSTROM KNEDLOM! 
V Lidlu Slovenija želimo ozaveščati in izobraževati o zmanjše-
vanju in preprečevanju nastanka odpadne in zavržene hrane, 
zato smo z veseljem podprli kulinarične delavnice v Vilinskem 
mestu, ki bodo otrokom na zanimiv način pokazale, kako odgo-
vorno ravnati s hrano. Na pomoč bo priskočil tudi Zdravko Lidl, 
maskota Lidla Slovenija za promocijo uravnoteženega načina 
življenja. Skozi igrive in poučne vsebine zagovarja pomembnost 
uravnotežene prehrane, dobrega počutja in kakovostnega pre-
življanja prostega časa. Prizadeva si k ustvarjanju boljšega sveta, 
ki temelji na medsebojnem spoštovanju, skrbi za naravo in za 
nasmejane otroške obraze. Več na www.zdravko-lidl.si, kjer vas 
čakajo rubrike TV kuharije, Igralnica in Ustvarjalnica.

SNEGULJČICA 
lutkovna predstava, 3 +
petek, 2. 12., ob 17.00 in  
sobota, 3. 12. 2022, ob 10.00  
Lutkovno gledališče Maribor, 
vstopnina: 5 evrov

Trije igralci želijo zaigrati znamenito pravlji-
co, a prav vsak hoče glavno vlogo pripove-
dovalca.

STRAHOVITO
lutkovna predstava, 5 +
petek, 9. 12., ob 17.00 in  
sobota, 10. 12. 2022, ob 10.00  
Lutkovno gledališče Maribor, 
vstopnina: 5 evrov

Fantiček se mora odpraviti v klet po novo 
žarnico. Da bi pregnal strah, se mora z njim 
soočiti in se skozi temo prebiti do svetlobe. 

SNEŽNA KRALJICA
zvočna pravljica, 5 +
petek, 16. 12. 2022, ob 17.00  
Lutkovno gledališče Maribor, 
vstopnina: 5 evrov

Kay in Gerda sta bratec in sestrica. Nekega 
večera starša odideta na ples. Starejša se-
strica bi morala poskrbeti za svojega mlajše-
ga bratca, ta pa čudežno izgine. Ugrabila ga je 
Snežna kraljica. 

ŽELODKOVA SKRIVNOST 
lutkovna predstava, 3 +
sobota, 17. 12., ob 10.00;  
petek, 23. 12., ob 17.00 in  
sobota, 23. 12. 2022, ob 10.00  
Lutkovno gledališče Maribor, 
vstopnina: 5 evrov

Na hrastu je samo en želod in vsaka od živali 
je prepričana, da mora biti njen. A želod ne-
nadoma izgine! 

Lutkovno gledališče Maribor

PERLIMPS 
premiera celovečernega družinskega filma, 7 +
nedelja, 4. 12. 2022, ob 17.00 
Lutkovno gledališče Maribor, vstopnina: 5 evrov

Claé in Bruô sta tajna agenta medsebojno sovražnih Kraljestev Sonca in 
Lune, ki ju pošljejo na ozemlje pod nadzorom Velikanov, kjer se lahko vsak 
hip razdivja strašna vojna. Tam morata združiti moči v iskanju skrivnostnih 
bitij, ki poznajo pot do miru. Animirani film brazilskega režiserja Alêja Ab-
reuja je prava likovna čarovnija, ob tem pa ponuja številna izhodišča za 
pogovor z otroki o temah, ki se jim ne smemo izogniti. Film je del festivala 
Animateka, v portugalščini, z angleškimi in slovenskimi podnapisi.
◊ Filmske nedelje za otroke, Konzorcij Film in Maribor, Lutkovno gledališče Maribor in 
Mestna občina Maribor

globoka MODRINA si
razstava
otvoritev: sobota, 3. 12. 2022, ob 19.00.  
Na ogled do 28. 12. 2022,  
vsak delovnik od 10. do 12. ure ter od 17. do 19. ure 
Sodni stolp – Kulturna četrt Minoriti

Barvita, modro omrežena okrogla telesa in svetleče pre-
pletajoče se linije, ki se odzivajo na  ultravijolično svetlobo 
in harmonirajo v zvočnem ambientu, obiskovalce mamijo, 
da postanejo del postavitve. Pripravili sta jo avtorica sve-
tlobne postavitve Natalije R. Črnčec in Nina Šulin, avtorica 
zvočnega ambienta pa je JUNEsHELEN.Perlimps globoka MODRINA si

Želodkova skrivnostŽelodkova skrivnost

LABORATORIJ ZA 
MALE INTERMEDIJSKE 
PUSTOLOVCE
intermedijske delavnice 
četrtek, 8., 15. in 22. 12. 2022, ob 16.00  
Vilinski dvor, Vilinska sobana 

Kako deluje elektrika, kako delujejo povezave 
raznih elektronskih delov in kako se lahko ne-
kaj narisanega začne premikati? Z ekipo konS 
bomo povezovali žičke, ustvarjali s 3D penkali, 
pritiskali na gumbe in se ob tem noro zaba-
vali. Predznanje ni potrebno, samo veselje do 
ustvarjanja in raziskovanja.
◊ MKC Maribor

ŽENSKE PREMIKAJO GORE
Ožuljeni jezik, slam poezija 
ponedeljek, 12. 12. 2022, ob 19.00  
Vilinski dvor  

December je čas, ko nostalgično zremo 
v gore, ko sanjamo o lesenih brunaricah, 
karirastih kocah in kaminih ... Eh, pozabi-
te na ceneno romantiko. Na decembrskem 
»slamanju«, ki ga pripravljamo v sodelova-
nju z MKC Maribor in Slam zverinami, bodo 
imele glavno besedo ženske, med njimi tudi 
Nika Gradišek, ki nas je letos zastopala na 
evropskem prvenstvu. Ja, vemo: ženske pre-
mikajo gore. Nika Gradišek



ANA MRZLAANA MRZLA
Ulično gledališče ima v temnih zimskih večerih dvojno moč. Ognjeni zub-
lji in iskre na črnem nočnem nebu žarijo še močneje in grejejo še topleje, 
v migetajočo svetlobo ogrnjene zgodbe pa so še bolj skrivnostne ter nas 
še močneje začarajo in očarajo, osupnejo in navdušijo. Ana Mrzla, tista 
vila, ki mestne trge in ulice spreminja v gledališke odre, nas bo letos ob-
darila s predstavo, kakršne v Vilinskem mestu še ni bilo. Med stoletnimi 
zidovi se bo vila velikanska bela kača in nas ovila v zgodbe in legende, ki 
so jih skozi stoletja pisale mariborske kronike. 

OSVETLJENO  OSVETLJENO  
ŽIVO DVORIŠČE ŽIVO DVORIŠČE 
Najdaljše noči v letu vabijo Maribor k rajanju v soju zlatega ognja in plesočih 
isker. Dvorišče na Vojašniškem trgu 6 se bo za dva večera ovilo v objem ža-
reče Zlate ptice, ki nas bo popeljala v topel svet bajk, glasbe, prasketajočih 
iskric, pogledov skozi foto objektive in mladostne poezije. V svet tistega, 
kar Mariborčani počnemo najraje in najbolje – druženja. Društvo Hiša! vabi. 

SREČANJA V ČASU
ulična predstava 
torek, 27. 12. 2022, ob 19.30, Vojašniški trg

Legenda pravi, da je nekoč v davnih časih na Mariborskem otoku živela kraljica. Kačja kralji-
ca. Prelepa bela kača z zlato krono na glavi je v svoj čarni ris premamila mariborske mlade-
niče, ki se jim je zahotelo zlata in draguljev. A strupeni gadi, ki so zaklad čuvali, so jih med 
dravskimi valovi pognali v smrt. Ob taisti reki je v davnih časih obstajal kotiček, kjer se je 
življenje odvijalo že v pradavnini, v železni dobi. Nato je zavetje nudil Keltom in Rimljanom, 
Germanom in Slovanom. Potiho jih je spremljal skozi zgodovino, se z njimi spreminjal, rasel 
in padal, cvetel in propadal. Danes mu pravimo Vojašniški trg. 
Predstava, ki je v Narodnem domu Maribor ob sodelovanju Gledališča Ane Monro in Lut-
kovnega gledališča Maribor nastala ob otvoritvi prenovljenega Vojašniškega trga, bo med 
gledalce znova pripeljala kačjo kraljico, z njo pa se bo med stoletnimi zidovi Žičkega dvo-
ra in Minoritskega samostana vila še cela vrsta mariborskih zgodb. Nenavadnih in skriv-
nostnih, pa tudi povsem običajnih in vsakdanjih. Prav takšnih, kot jih bomo na tem trgu in 
v tem mestu ustvarjali še nešteto. V mestu, ki živi, je namreč vsak dan zgodba. Le videti jo 
moramo znati.

ZLATA PTICA 
svetlobna postavitev
otvoritev: sreda, 21. 12. 2022, ob 19.30 
22., 23. in 26. 12. 2022 med 17.00 in 19.00 
27. in 28. 12. 2022 med 17.00 in 20.00.

Le skok od novoletnega vrveža se nahaja 
skrito dvorišče, za njegovimi težkimi vrati pa 
domuje Zlata ptica. Čudovito pravljično bitje 
iz stare slovenske bajke nam s svojim leskom 
podarja svetlobo, ki odpravlja tesnobo in sla-
be misli. Z enim samim peresom lahko osvetli 
celo dvorišče. Če ji ga uspeš iztrgati in ga z že-
ljo v mislih odvržeš v uročen ogenj, bodo tvoje 
želje odpotovale v novo leto.
Svetlobna postavitev po konceptu Maje Pegan 
je nastala v sodelovanju z dijakinjami in dija-
ki Srednje šole za trženje in dizajn, program 
aranžerski tehnik, pod mentorstvom prof. 
Suzane Tahler in Lucie Žitnik. Gostuje v atriju 
zasebne hiše, kjer se je pred 220-imi leti rodil 
Johann Kaspar von Seiller, sodnik in odvetnik, 
ki je postal prvi svobodno izvoljen župan Du-
naja. Obiskovalke in obiskovalce atrija prosi-
mo, da se ob ogledu vedejo enako spoštljivo, 
kot če bi bili pri znamenitem Mariborčanu na 
obisku. 

ULIČNO GLEDALIŠČE  
SKOZI LEČO 
foto delavnica
torek, 27. 12. 2022, ob 18.00

V mrzlih decembrskih večerih se ob mraku 
na ulice in trge mesta prikradejo artisti 
uličnih gledališč. Takrat je tudi pravi čas za 
brezplačno delavnico fotografije, v kateri 
bo fotograf Boštjan Selinšek razkril, kako 
v fotografski objektiv ujeti trenutke, ko 
temo razvetlijo bruhalci ognja, osvetljene 
lutke, poslikani obrazi in z žarometi obsi-
jani igralci. 
Potrebna oprema: fotoaparat, zaželen tudi 
stativ. Za čaj in kuhanček poskrbimo mi. 
Število udeležencev je omejeno na 10 oseb, 
predvsem med 14. in 25. letom starosti.
Prijave najkasneje do 16. 12. 2022, na  
maja@ziva-dvorisca.si

ISKRENJE 
druženje in prižiganje iskric 
sreda, 28. 12. 2022, ob 19.30

Tudi to Vilinsko mesto se 
bo poslovilo z Iskrenjem, 
tradicionalnim srečanjem 
in iskricami, ki jih bomo 
prižigali skupaj s prijatelji, 
sodelavci, sosedi in vsemi, 
ki soustvarjajo vilinskost 
Maribora. Ne petarde in 
hrup – v mirno, prijazno 
in zadovoljno novo leto 
nas bo pospremilo tisoče 
toplih iskric. V vsaki se bo 
skrivala dobra želja. Zase, 
za drage, za mesto!

Pokrajinski muzej Maribor 

PREŽENIMO TEMO, 
PRIŽGIMO LUČI
tematsko vodenje
četrtek, 8. in 15. 12. 2022, ob 17.00 
vstopnina: 3 €

Sedaj, ko sonce izgublja svojo moč in so 
dnevi krajši, že pozno popoldan prižge-
mo luči. Danes je to preprosto, saj samo 
pritisnemo na stikalo in sijalka zasveti. 
Kako pa je bilo včasih? Ali poznate sve-
tila, s katerimi so si ob temnih večerih 
svetili naši predniki? Če ne, vas vabimo, 
da se nam pridružite na tematskem vo-
denju, kjer si bomo ogledali in se pogo-
varjali o različnih svetilih od prazgodo-
vine pa do danes. Pred odhodom bomo 
skupaj izdelali še lampijonček, s katerim 
si bomo osvetlili pot proti domu.
Pokrajinski muzej Maribor (glavni vhod, 
nasproti trgovine Spar)

Obvezna je prijava na  
dunja.salecl@museum-mb ali  
(02) 228 35 58.

Muzej narodne osvoboditve Maribor

DRUŽINSKO VODENJE PO 
STALNIH RAZSTAVAH 
tematsko vodenje
sreda, 7. 12. in četrtek,  
15. 12. 2022, ob 17.00,  
Muzej narodne osvoboditve Maribor 

Kako vznemirljivo je raziskovanje mu-
zejskih skrivnosti! Spotoma bomo tudi 
izdelovali ter se preizkusili v uporabi 
predmetov, ki so obstali nekje na robu 
spomina ali pa popolnoma utonili v po-
zabo. Po razstavi vodi Uroš Dokl. 

Umetnostna galerija Maribor

DVE, TRI ALI KAR DESET VOŠČILNIC
sobotna ustvarjalnica, likovna delavnica, 4 +
sobota, 10. 12. 2022, ob 10.00 
Umetnostna galerija Maribor,  
vstopnina: 3 evre

Katera likovna tehnika nam omogoča, da podobo razmnožimo? Tako je, 
grafika! Na decembrski delavnici bomo ustvarjali praznične voščilnice. 
Ustvarjali bomo v grafični tehniki, svoje praznično sporočilo bomo raz-
množili s pomočjo grafične preše na dve, tri ali kar deset voščilnic.

VELIK IZZIV 
sobotna ustvarjalnica, likovna delavnica, 
4 +
sobota, 17. 12. 2022, ob 10.00 
Umetnostna galerija Maribor,  
vstopnina: 3 evre

December je velik izziv za praznično okra-
ševanje ulic in trgov kot tudi domačih sob 
ter sobic. Na ustvarjalnici bomo izdelali 
okrasni predmet, ki ga boste lahko odnes-
li domov.Ustvarjalnici, za kateri se je potrebno prijaviti (02 22 94 697,  

brigita.strnad@ugm.si), vodita Brigita Strnad in Sara Irman Kolar.

PREDNOVOLETNI KAMIŠIBAJ 
papirnato gledališče – pripovedništvo 
torek, 27. 12. 2022, ob 19.00

Kamišibaj, papirnato gledališče, ki izvira iz 
Japonske, je edinstvena oblika pripovedova-
nja zgodb ob slikah. Te se skrivajo v malem 
lesenem odru, spretni pripovedovalci pa jih 
oživijo s svojo interpretacijo ljudskih ali av-
torskih zgodb, pa tudi poezije. Špela Hren 
Juhart in Metka Damjan sta tokratne zgodbe 
obarvali zimsko, v upanju, da uspejo priklica-
li kakšno praznično snežinko.

DŽINGL SLAM ZVERINE
Slam poezija
sreda, 28. 12. 2022, ob 18.30

Na zadnji dan Vilinskih vragolij se bo iskri-
lo od – poezije. Matic Ačko, državni prvak v 
slam poeziji, vas bo s tropom Slam zverin 
popeljal v svet žive, udarne, ritmične poe-
zije, ki pripoveduje življenjske resnice so-
dobnega časa. Večer, poln stihov in ritmov 
ter bistroumnih besednih akrobacij bo pos-
krbel, da bo slovo od letošnjega leta polno 
smeha in dobre volje. 

VESNA IN ALIEN:  
SLOVO OD ZLATE PTICE
koncert
sreda, 28. 12. 2022, ob 19.00

Ambient z Zlato ptico osvetljenega Živega 
dvorišča, prasketanje ognja in ples isker kar 
kliče po glasbenem objemu ukulel, kitare 
ter vokala Vesne Pinterič in Aliena Andreja 
Partljiča, s katerim nas bosta zazibala v pri-
jetno sanjarjenje. Ob toplem čaju se bomo 
poslovili od letošnjega Vilinskega mesta.



VILINSKI KOLEDAR 
DATUM DAN URA DOGODEK LOKACIJA OPIS/ŽANR

2. 12. PET 17.00 OTVORITEV VILINSKEGA MESTA Vilinsko dvorišče otvoritev z bobnarji  in ognjem
17.00–19.00 Adventni venčki Vilinska izba delavnice
17.00–19.00 Vilinska krila Vilinski studio delavnica
17.00–19.00 Jaz, storžek Vilinska sobana delavnica

17.00 SNEGULJČICA, 3 + Lutkovno gledališče Maribor lutkovna predstava, vstopnina 5 €
18.00 OTVORITEV RAZSTAVE: ČASOPISNA KULTURA, ALENKA SPACAL Vilinska sobana razstava

3. 12. SOB 10.00–13.00 VILINSKI HOJATLON S FOKSIJEM IN ULTRA ROBERTOM Vilinsko dvorišče,  
mestno jedro, stadion

športno kulturni dogodek

10.00 SNEGULJČICA, 3 + Lutkovno gledališče Maribor lutkovna predstava, vstopnina 5 €
  10.30 MAČJI PLES, 3 + Vilinska dvorana plesna delavnica

10.00–13.00 in 16.00–19.00 Adventni venčki Vilinska izba delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Vilinska krila Vilinski studio delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Jaz, storžek Vilinska sobana ustvarjalnica

17.00 ZAKAJ TEČE PES ZA ZAJCEM, 3 + Vilinski oder predstava za otroke
19.00 OTVORITEV RAZSTAVE: globoka MODRINA si Sodni stolp razstava
20.30 VILINSKA LACHA: VERONIKA STRNAD DUET Vilinsko dvorišče koncert

4. 12. NED 17.00 PERLIMPS – premiera družinskega filma, 7 + Lutkovno gledališče Maribor film, vstopnina 5 €

5. 12. PON 17.00 MIKLAVŽEVANJE Z ZAVODOM 13, 3 + Vilinski studio predstava za otroke in prihod Miklavža
16.00–19.00 HUMANITARNI SEJEM DOBROVILKO Vilinska izba; Vilinski studio  

in Vilinska sobana
predstavitev organizacij, delavnice in bazar

7. 12. SRE 17.00–18.30 DRUŽINSKO VODENJE PO STALNIH RAZSTAVAH V  
MUZEJU NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR

Muzej narodne osvoboditve Maribor tematsko vodenje

15.00–19.00 PROJEKTOR Vilinska dvorana filmski seminar

8. 12. ČET 17.00 PRAZNIČNA MELODIJA Vilinsko dvorišče šolska kulturna produkcija, koncert
17.00–19.00 Presne kroglice, MOJSTER KNEDL ZA BOLJŠO HRANO Vilinska izba kulinarična delavnica
16.00–19.00 konSov laboratorij za male intermedijske pustolovce, 8 + Vilinska sobana intermedijska delavnica
17.00–18.00 PREŽENIMO TEMO, PRIŽGIMO LUČI! Pokrajinski muzej Maribor tematsko vodenje, vstopnina 3 €

9. 12. PET 16.00–19.00 Medičarstvo in še več Vilinska izba delavnica
16.00–19.00 Igra svetlobe in sence Vilinski studio delavnica, raziskovalnica, gibanica
16.00–19.00 Intuitivna risba Vilinska sobana ustvarjalnica

17.00 STRAHOVITO, 5 + Lutkovno gledališče Maribor lutkovna predstava, vstopnina 5 €
17.00 PLASTELINČICA IN ČASOPIS, 3 + Vilinska dvorana pravljica
19.00 AKA NEOMI Vilinsko dvorišče koncert

10. 12. SOB 10.00 STRAHOVITO, 5 + Lutkovno gledališče Maribor lutkovna predstava, vstopnina 5 €
10.00–11.30 HIŠE, ZGRADBE IN NEBOTIČNIKI, sobotna ustvarjalnica, 4 + Umetnostna galerija Maribor likovna delavnica, vstopnina 3 €

 10.30 VILINSKI PLES, 3 + Vilinska dvorana plesna delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Steklena lanternica Vilinska izba delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Igra svetlobe in sence Vilinski studio delavnica, raziskovalnica, gibanica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Intuitivna risba Vilinska sobana ustvarjalnica

17.00 PU, 3 + Vilinsko dvorišče predstava za otroke
20.30 VILINSKA LACHA: HAUPTMAN – za Darwina z Lomboka Vilinsko dvorišče dobrodelni koncert

11. 12. NED 11.00 HRESTAČ VIlinska dvorana glasbeno-pravljična matineja

12. 12. PON 19.00 OŽULJEN JEZIK: ŽENSKE, KI PREMIKAJO GORE Vilinska dvorana slam poezija

14. 12. SRE 16.00–19.00 HUMANITARNI SEJEM DOBROVILKO Vilinska izba, Vilinski studio in Vilinska 
sobana

predstavitev organizacij, delavnice in bazar

17.00 ZA DOBER FINIŠ: MLADI & DOBRA GLASBA Vilinsko dvorišče šolska kulturna produkcija, koncert

15. 12. ČET 17.00 ZA DOBER FINIŠ: MLADI & DOBRA GLASBA Vilinsko dvorišče šolska kulturna produkcija, koncert
17.00–18.30 DRUŽINSKO VODENJE PO STALNIH RAZSTAVAH  

V MUZEJU NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
Muzej narodne osvoboditve Maribor tematsko vodenje

17.00–19.00 Slastni knedli, MOJSTER KNEDL ZA BOLJŠO HRANO Vilinska izba kulinarična delavnica
16.00–19.00 konSov laboratorij za male intermedijske pustolovce, 8 + Vilinska sobana intermedijska delavnica
17.00–18.00 PREŽENIMO TEMO, PRIŽGIMO LUČI! Pokrajinski muzej Maribor tematsko vodenje,  vstopnina 3 €

16. 12. PET 16.00–19.00 Kvačkamo Vilinska izba delavnica
16.00–19.00 Naprstne lutke Vilinski studio delavnica
16.00–19.00 Voščilnica za praznike Vilinska sobana ustvarjalnica

17.00 SNEŽNA KRALJICA, 5 + Lutkovno gledališče Maribor zvočna pravljica, vstopnina 5 €
17.00 O MIŠKI, KI JE ZBIRALA POGUM IN MEDVEDKI MURI, 3 + Vilinska dvorana pravljica
19.00 ARIEL VEI ATANASOVSKI, TINA SOVIČ IN URŠKA GAJŠT Vilinsko dvorišče koncert



DATUM DAN URA DOGODEK LOKACIJA OPIS/ŽANR

17. 12. SOB 10.00–13.00 MINI OLIMPIJADA S FOKSIJEM Vilinsko dvorišče športni dogodek
10.00 ŽELODKOVA SKRIVNOST, 3 + Lutkovno gledališče Maribor lutkovna predstava, vstopnina 5 €

10.00–11.30 VELIKI IZZIV, sobotna ustvarjalnica, 4 + Umetnostna galerija Maribor likovna delavnica, vstopnina 3 €
  10.30 ZIMSKI USTVARJALNI PLES, 3 + Vilinska dvorana plesna delavnica

10.00–13.00 in 16.00–19.00 Slano testo Vilinska izba delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Naprstne lutke Vilinski studio delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Voščilnica za praznike Vilinska sobana ustvarjalnica

17.00 O MAJHNI ANICI, 2 + Vilinsko dvorišče predstava za otroke
20.30 VILINSKA LACHA: BLAŽ MENCINGER Vilinsko dvorišče koncert

18. 12 NED 11.00 RAZCUFANE ZGODBE, Abonma KEKEC, 6 + Narodni dom Maribor predstava za otroke, vstopnina 7 €

20. 12. TOR 16.00–19.00 HUMANITARNI SEJEM DOBROVILKO Vilinska izba, Vilinski studio in Vilinska 
sobana

predstavitev organizacij, delavnice in bazar

21. 12. SRE 17.00 ROJSTVO SONČNEGA KRALJA Sprehod od Vilinskega dvora do atrija 
LGM Minoriti

potujoče vilinsko doživetje

19.30 Osvetljeno Živo dvorišče – Zlata ptica – Otovoritev Vojašniški trg 6 svetlobni kip

22. 12. ČET 17.00 PRAZNIČNI KONCERT MLADIH JAZZ GLASBENIKOV Vilinsko dvorišče šolska kulturna produkcija, koncert

17.00–19.00 Božični presni ingverjevi piškoti, MOJSTER KNEDL ZA BOLJŠO HRANO Vilinska izba kulinarične delavnice

17.00–19.00 Osvetljeno Živo dvorišče – Zlata ptica Vojašniški trg 6 svetlobni kip

16.00–19.00 konSov laboratorij za male intermedijske pustolovce, 8 + Vilinska sobana intermedijska delavnica

23. 12. PET 17.00 ŽELODKOVA SKRIVNOST, 3 + Lutkovno gledališče Maribor lutkovna predstava, vstopnina 5 €
16.00–19.00 Slovensko rokodelstvo: Lončarstvo Vilinska izba delavnica
16.00–19.00 Svet vzorcev in snežink Vilinski studio delavnica
16.00–19.00 Reciklaža je IN Vilinska sobana ustvarjalnica

17.00 VELIKA BELA MAČKA IN DOBRI ZLOBNI VOLK, 3 + Vilinska dvorana pravljica
17.00–19.00 Osvetljeno Živo dvorišče – Zlata ptica Vojašniški trg 6 svetlobni kip

19.00 BALLADERO Z BENDOM Vilinsko dvorišče koncert

24. 12. SOB 10.00 ŽELODKOVA SKRIVNOST, 3 + Lutkovno gledališče Maribor lutkovna predstava, vstopnina 5 €
10.00–13.00 Slovensko rokodelstvo: Lončarstvo Vilinska izba delavnica
10.00–13.00 Svet vzorcev in snežink Vilinski studio delavnica
10.00–13.00 Reciklaža je IN Vilinska sobana ustvarjalnica

26. 12. PON   10.30 MAČJA ZABAVA, 3 + Vilinska dvorana plesna delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Mozaik Vilinska izba delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Odtisek – odlitek Vilinski studio delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Prask, prask Vilinska sobana ustvarjalnica

16.15 DOBRI MOŽJE IZ REKE DRAVE, 3 + Nabrežje reke Drave, pri Vodnem stolpu dobrodelni dogodek za otroke
17.00 TROBLA IN KLJUČ, 3 + Vilinsko dvorišče predstava za otroke

17.00–19.00 Osvetljeno Živo dvorišče – Zlata ptica Vojašniški trg 6 svetlobni kip

27. 12. TOR   10.30 VILINSKA KNJIGA GOZDNIH SKRIVNOSTI, 3 + Vilinska dvorana pravljica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Slovensko rokodelstvo: Lončarstvo Vilinska izba delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Čarobne palčke Vilinski studio delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Kava, čaj, curry in sok na papirju Vilinska sobana ustvarjalnica

17.00 VELIKI VILINSKI DISCO Vilinsko dvorišče kreativna DJ in plesna delavnica
17.00–20.00 Osvetljeno Živo dvorišče – Zlata ptica Vojašniški trg 6 svetlobni kip

18.00 Osvetljeno Živo dvorišče – Ulično gledališče skozi lečo Vojašniški trg 6 delavnica
19.00 Osvetljeno Živo dvorišče – Prednovoletni Kamišibaj Vojašniški trg 6 pravljica
19.30 SREČANJA V ČASU Vojašniški trg ulično gledališče

28. 12. SRE   10.30 NAŠ ČAROBNI DECEMBER Vilinska dvorana pravljica in ustvarjalna delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Leseni okraski Vilinska izba delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Palček pomagalček iz plute Vilinski studio delavnica
10.00–13.00 in 16.00–19.00 Vilinska družabna igra Vilinska sobana novomedijska ustvarjalna delavnica

17.00 ČAROVNIK GREGA IN SLOVO OD DEDKA MRAZA, 3 + Vilinsko dvorišče predstava za otroke
18.30 SREČANJA V ČASU – REZERVNI TERMIN Minoriti avditorij ulično gledališče

17.00–20.00 Osvetljeno Živo dvorišče – Zlata ptica Vojašniški trg 6 svetlobni kip
18.30 Osvetljeno Živo dvorišče – Džingl Slam zverine Vojašniški trg 6 slam poezija
19.00 Osvetljeno Živo dvorišče – Iskriva CODA z Vesno in Alienom Vojašniški trg 6 koncert
19.30 Osvetljeno Živo dvorišče – Iskrenje Vojašniški trg 6 zaključni dogodek

Vilinsko dvorišče, Vilinska dvorana, Vilinska izba, Vilinski studio in Vilinska sobana so lokacije in ustvarjalni prostori v Vetrinjskem dvoru, Vetrinjska ulica 30, Maribor.
*  Prireditev z vstopnino. Vstopnice za posamezne predstave in delavnice lahko kupite na prizorišču dogodka (blagajna Narodnega doma Maribor, Lutkovnega gledališča Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor 

in Umetnostne galerije Maribor).
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ROKODELSKE 
DELAVNICE
Vilinska izba
◊ Natalija Zabav, Zavod MARS

ADVENTNI VENČKI 
spoznavanje kulturne dediščine in roko-
delska delavnica, 5 +
petek, 2. 12. 2022, 17.00–19.00,  
sobota, 3. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00–19.00, 17.00–19.00 

Izdelajmo si venčke iz naravnih materialov, 
da bo december še bolj prazničen.
◊ Vesna Živkovič, rokodelka

MEDIČARSTVO IN ŠE VEČ
spoznavanje stare obrti in rokodelska 
delavnica, 4 +
petek, 9. 12. 2022, 16.00−19.00

Čebelice nam dajejo več kot samo med. Po-
darijo nam tudi vosek, iz katerega lahko na-
redimo čisto svojo svečko.
◊ Alenka Dogša, rokodelka 

STEKLENA LANTERNICA
naj svetloba zasije, 5 +
sobota, 10. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00–19.00

Blizu je čas praznika luči, zato si naredimo 
čisto svojo posebno lanternico, ki nas bo s 
prijazno svetlobo bodrila v temnih nočeh.
◊ Alenka Dogša, rokodelka 

KVAČKAMO
spoznavanje rokodelskih veščin in domače 
obrti, 5 +
petek, 16. 12. 2022, 16.00–19.00

Kvačkani srčki, kvačkani okraski ali kvačkana 
oblačilca za vaše lanternice – same enostav-
ne tehnike za začetnike. Kvačkamo!
◊ Jana Umek, rokodelka 

SLANO TESTO
spoznavanje kulturne dediščine in 
rokodelske delavnice, 4 +
sobota, 17. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00–19.00

Naredimo si okrasek iz slanega testa. Naj bo 
tokrat slani pujs, ki po starem verovanju pri-
naša srečo.
◊ Jana Umek, rokodelka 

SLOVENSKO ROKODELSTVO: 
LONČARSTVO
spoznavanje obrti, rokodelska delavnica, 3 +
petek, 23. 12. 2022, 16.00–19.00, 
sobota, 24. 12. 2022, 10.00–13.00, 
Vetrinjski dvor, Vilinska izba

Oblikujmo tudi mi in si naredimo glineni 
zvonček ali pa glineno posodico.
◊ Lorna Novak Jarh, Anina Novak Jarh, Nala Novak 
Jarh, Lončarski atelje Lorna

MOZAIK
je umetniško delo ali podoba, izdelana iz 
sestavljenih majhnih koščkov. Delavnica, 5 +
ponedeljek, 26. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00–19.00

Tokrat bomo naredili prekrasen mozaični 
podstavek, s katerim lahko razveselimo svo-
je drage.
◊ Natalija Zabav, rokodelka, Zavod Mars

SLOVENSKO ROKODELSTVO: 
LONČARSTVO
spoznavanje obrti, rokodelska delavnica, 5 +
torek, 27. 12. 2022, 10.00−13.00, 
16.00−19.00

Lončarski izdelki, izdelani na vretenu – skle-
de, pekači, vaze, lestenci. Spoznajmo se z 
vretenom, preizkusimo svojo potrpežljivost in 
spretnost ter si izdelajmo čisto svojo skodelico.
◊ Suzana Jarh, Lončarski center Maribor 

LESENI OKRASKI
rokodelski prikazi in delavnice, 4 +
sreda, 28. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00–90.00

Preizkusili se bomo v izdelavi lesenih obe-
skov, ki jim bomo dodali še nekaj čisto po-
sebnega. 
◊ Mojca Derganc, rokodelka 

IGRALNE IN 
RAZISKOVALNE 
DELAVNICE
Vilinski studio
◊ Manja Jerič in Polona Poklukar, mentorji iz 
MARS-a, Zavod MARS

VILINSKA KRILA
delavnica, 5 +
petek, 2. 12. 2022, 17.00−19.00 in 
sobota, 3. 12. 2022, 10.00−13.00, 
16.00−19.00

Na delavnici bomo spoznavali gledališko 
kostumografijo in izdelovali čarobna vilinska 
krila, ki nas bodo ponesla v nove vilinske do-
godivščine. 

IGRA SVETLOBE IN SENCE
delavnica, 5 +
petek, 9. 12. 2022, 16.00−19.00 in 
sobota, 10. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00–19.00

Raziskovalna in gibalna delavnica, kjer bomo 
s telesom raziskovali ter ustvarjali formo 
senc. Raziskovali bomo vire svetlobe ter na 
različne načine ustvarjali zanimive senčne 
oblike. Slikali bomo s peskom, ustvarjali 
nove oblike s prsti in telesom, raziskovali ter 
ustvarjali barvne sence. 

NAPRSTNE LUTKE
delavnica, 5 +
petek, 16. 12. 2022, 16.00−19.00 in 
sobota, 17. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00−19.00

Prepustili se bomo svetu domišljije in izde-
lali unikatne naprstne lutke. Hkrati si bomo 
izmislili zgodbo, kjer bo naša lutka glavna 
junakinja. 

SVET VZORCEV IN SNEŽINK
delavnica, 5 +
petek, 23. 12. 2022, 16.00–19.00 in 
sobota, 24. 12. 2022, 10.00–13.00 

Raziskovanje in izdelovanje čudovitih vzorcev 
in snežink iz papirja, kjer bomo urili rokova-
nje s škarjami, lepljenje z lepilom in ustvarjali 
zanimive 3D vzorce, ki bodo krasili naš dom. 

ODTISEK – ODLITEK
delavnica, 5 +
ponedeljek, 26. 12. 2022, 10.00−13.00, 
16.00−19.00, Vetrinjski dvor,  
Vilinski studio

Na delavnici bomo odtiskovali našo srečo. 
Kaj pa je sreča? Je lahko mehka dlan, ki me 
poboža – za spomin pa odlita v mavec.

ČAROBNE PALČKE
delavnica, 5 +
torek, 27. 12. 2022, 10.00−13.00, 
16.00−19.00

Iz vej bomo izdelovali čarobne palice, ki so 
nepogrešljiv pripomoček za čaranje. 

PALČEK POMAGALČEK IZ 
PLUTE
delavnica, 5 +
sreda, 28. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00–90.00

Na delavnici bomo iz plutovinastih zamaškov 
izdelovali palčke pomagalčke in druge pra-
vljične like.

LIKOVNE IN 
OBLIKOVALSKE 
DELAVNICE
Vilinska sobana
◊ Irena Pamič in mentorji iz MARS-a, Zavod MARS

JAZ, STORŽEK
delavnica, 5 +
petek, 2. 12. 2022, 17.00−19.00 in 
sobota, 3. 12. 2022, 10.00−13.00, 
16.00−19.00

»Jaz, storžek« so vaši poosebljeni možički iz 
storžev, ki bodo krasili vaš adventni venec. 

INTUITIVNA RISBA
delavnica, 3 +
petek, 9. 12. 2022, 16.00−19.00 in 
sobota, 10. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00–19.00

Prepusti se svojim mislim in risalu. Na pra-
zen list papirja z zaprtimi očmi ustvari risbo 
svojih misli. 

VOŠČILNICA ZA PRAZNIKE
delavnica, 3 +
petek, 16. 12. 2022, 16.00−19.00 in 
sobota, 17. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00−19.00
Praznične voščilnice se razveseli vsak. Krom-
pir bo tisti, ki nam bo pomagal pričarati 
praznično vzdušje zimske idile lepih misli in 
podob. 

RECIKLAŽA JE IN
delavnica, 5 +
petek, 23. 12. 2022, 16.00−19.00 in 
sobota, 24. 12. 2022, 10.00–13.00

Vse, kar boš  našel na mizi, bo tvoja inspira-
cija za izdelavo reciklažnih prazničnih okra-
skov. Zamisli si čisto nore in nenavadne ok-
raske, ki jih lahko obesiš na svojo smrečico 
ali okrasiš novoletno smrečico starih staršev.
◊ Borut Popenko

PRASK, PRASK
delavnica, 5 +
ponedeljek, 26. 12. 2022, 10.00−13.00, 
16.00−19.00

Praskanka je tehnika, v kateri uživamo vsi. 

KAVA, ČAJ, CURRY IN SOK 
NA PAPIRJU
delavnica, 5 +
torek, 27. 12. 2022, 10.00−13.00, 
16.00−19.00

Slikali bomo z neznačilnimi barvami, ki si 
jih bomo sami pripravili. Jih zlili na papir in 
ustvarili prave pravcate mojstrovine motivov. 

VILINSKA DRUŽABNA IGRA,
delavnica, 5 +
sreda, 28. 12. 2022, 10.00–13.00, 
16.00–19.00
Ustvarimo figurice in karakterje za skupinsko 
Vilinsko družabno igro s sodobnimi orodji, 
kot so 3D pisala in 3D tiskalnik. 
◊ Monika Pocrnjić za MKC Maribor – konS

MARSOVE  MARSOVE  
USTVARJALNE USTVARJALNE 
DELAVNICEDELAVNICE
Kaj vse lahko nastane pod spretnimi prstki!  
In kako prijetno je ustvarjati skupaj, spoznavati nove tehnike, 
piliti ročne spretnosti ter kramljati o tem, koga bomo razveselili z 
nastalimi izdelki. Najdragocenejša darila so tista, ki jih izdelamo 
sami. Vanje so ujeti čas, trud in lepe misli. 

ČASOPISNA KULTURA, ALENKA SPACAL
Razstava ilustracij, Vetrinjski dvor, Maribor, 2.–28. 12. 2022
otvoritev razstave: petek, 2. 12. 2022, 19.00 
Vetrinjski dvor, Vilinsko razstavišče

Barvite in živahne ilustracije pisateljice, 
ilustratorke in pravljičarke Alenke Spacal 
predstavljajo nekakšno posvetilo časo-
pisni kulturi. Slikanica PLASTELINČICA IN 
ČASOPIS seznanja otroke z umetnostnim 
vidikom kulture ob hudomušnih likih iz 
plastelina in stvaritvah iz časopisa, torej v 
jeziku, ki jim je blizu in ga lahko razumejo.
Na razstavi ČASOPISNA KULTURA bodo na 
ogled originalne ilustracije iz najnovejše 
avtorske slikanice Alenke Spacal z naslo-
vom PLASTELINČICA IN ČASOPIS (Bajalka, 
2022). Slikanica razstira inovativni ilustra-

torski pristop. Poleg živobarvnih figuric iz 
plastelina so domišljijsko igrive tudi časo-
pisne kreacije mask in žog ter zložena lad-
jica, letalo in harmonika. Časopisne igrače 
so naslikane dokaj realistično, tako da je 
na nekaterih delih zmečkanega časopisne-
ga papirja mogoče prepoznati tipografijo 
časopisnih črk sicer izmišljenega besedila. 
Alenka Spacal je vse ilustracije naslikala 
ročno, z najtanjšimi možnimi čopiči, v teh-
niki akvarela in deloma akrila.
◊ Razstavo ČASOPISNA KULTURA, ki je zasnovana v 
sodelovanju z Bajalko, je podprla Mestna občina 
Maribor.

Vilinsko mesto 2022 prireja Narodni dom Maribor v sodelovanju s Hiša! Društvom za ljudi in prostore in Zavodom MARS Maribor.
Program soustvarjamo skupaj z  gledališčem Ane Monro, Lutkovnim gledališčem Maribor - Kulturna četrt Minoriti, Umetnostno galerijo Maribor, 
Mladinskim kulturnim centrom Maribor s Slam zverinami in konSom, Muzejem narodne osvoboditve Maribor, Pokrajinskim muzejem Maribor, 
Mariborsko knjižnico, Olimpijskim festivalom Evropske mladine, Konzorcijem Film in Maribor in ob podpori Mestne občine Maribor.
Vilinke in vilinci, ki zavihali rokave ter zgradili Vilinsko mesto: Marko Brumen, Mišel Vugrinec, Urška Košica, Lana Erlač, 
Hana Repše, Irena Pamič, Manja Jerič, Natalija Zabav, Maja Pegan, Maja Breg, Lina Petrović, Robert Kereži, ekipa Narodnega 
doma Maribor ter mnogi drugi prebivalci in prebivalke vilinskega mesta Maribor.   Scenografijo v Vilinskem dvoru so 
spletle varuhinje čudežev: Alja Krofl, Neva Vrba, Manja Jerič, Urška Košica, Carmen Škalički, Lana Erlač, Hana Repše ter 
mentorice in prostovoljke Zavoda MARS Maribor. Vilinski uvodnik je napisala Vojka Miklavc.
Udeležba pri vseh aktivnostih je na lastno odgovornost.  
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.


