
Program za otroke in mlade 2019/20



Rezervacije in informacije

T (01) 2417 161 
M 051 374 541 
E kristina.jermancic@cd-cc.si
S www.cd-cc.si

Kulturni in kongresni center 
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

Besedila: Kristina Jermančič Golc in sodelavci
Uredili: Barbara Rogelj in Kristina Jermančič Golc
Lektorirala: Sonja Košmrlj
Oblikovala: Maja Gspan
Tisk: Matformat d.o.o.
Naklada: 1700 izvodov
Izdal: Cankarjev dom, zanj Uršula Cetinski,  
generalna direktorica 
Junij 2019

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa:



Od 30. marca do 6. aprila 2020, prostori CD
Transgeneracije 
Festival sodobnih umetnosti mladih

Tradicionalni festival sodobnih umetnosti mladih v aprilu 
je namenjen prikazu gledališke, plesne, literarne, likovne, 
fotografske in video ustvarjalnosti dijakov iz vse Slovenije. Je 
prostor srečevanja mladih z različnimi umetniškimi izrazi, 
stališči in idejami, ki jih druži želja po ustvarjalnosti. Za so-
delovanje se je treba prijaviti na razpis festivala, praviloma 
objavljen v januarju na spletni strani Cankarjevega doma. 
Dela ocenijo in izberejo selektorji, priznani strokovnjaki z 
različnih področij. Festival bomo sklenili s podelitvijo pri-
znanj najboljšim gledališkim in plesnim skupinam ter avtor-
jem izdelkov literarne, likovne, fotografske in video umet-
nosti.

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa

Program za otroke in mlade 2019/20

in πE KAJ
Festivali 
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Od 12. junija 2019 do 1. marca 2020, Galerija CD 

Za predšolske otroke, šolarje in dijake

Ideja 
Znanost in tehnologija antične Grčije

 

 
 
Razstava, razdeljena na enaindvajset tematskih sklopov, pred-
stavlja razvoj starogrške misli in iznajditeljstva z nizom znan-
stvenih in tehnoloških odkritij ter umetniških dosežkov. 
S 3D-animacijami, interaktivnimi aplikacijami ter maketami in  
replikami naprav nazorno spoznavamo znanje, ustvarjeno 
v stoletjih neprekinjene blaginje in razvoja, ki je popolnoma 
spremenilo človeško življenje na vseh področjih. Posebej za-
nimivi sklopi razstave so arhitektura z gradbeno tehnologijo, 
matematika oz. geometrija, mehanika z Arhimedovim vijakom,  
telekomunikacije s hidravličnim telegrafom, astronomija s slovitim  
mehanizmom z otoka Antikitera, premično avtomatično gle- 
dališče in glasba s hidravlisom (vodnimi orglami)...........................   
 

generalna
pokroviteljica razstava exhibition 12 JUN 2019–1 MAR 2020
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Vodeni ogledi po razstavi in delavnice v Cankarjevem domu 

Razstavo Ideja, znanost in  
tehnologija antične Grčije bo- 
mo pospremili z zanimivim 
programom za mlade, mlajše 
in najmlajše. Enaindvajset 
tematskih sklopov lahko njim 
prijazno spoznajo na voden-
jih, prilagojenih starosti otrok 
in mladostnikov. Skupinske 
oglede bomo pospremili z 
delovnimi listi, prek katerih 
se bodo nekateri prvič srečali 
s čarobnim svetom antične 
Grčije, drugi pa utrjevali in 
dopolnjevali v šoli pridoblje-
no znanje. Medtem ko bodo 
malčki kreativno soustvarjali 
vzorce na grških vazah in dori- 

sovali podobe mest na starih 
kovancih, bodo starejši že 
odkrivali starogrške merske 
enote, njihove plovne poti in 
delovanje nekaterih zanimi-
vih izumov, kot so dvigalne 
naprave in katapulti.
Poleg tega boste lahko sku- 
pine zaposlili na bolj in manj  
zahtevnih delavnicah, kjer 
bodo kreativno spoznali  
grško gledališče, vazno  
slikarstvo in še kaj.

Prijave in rezervacije:
E stiki@cd-cc.si 
T 01 24 17 327

OB RAZSTAVI 

PRIPOROČAMO  

OGLED PREDSTAV : 

- PESEM O ODISEJU; 

- TESLA 

- VELIKI POK 

- VEČER NESREČNIH KONCEV #2: MITI 

- VEČER SREČNIH ZAČETKOV #3: MITI, 

  STVARJENJA

Razstava je odprta  
od PO do SO  
od 10. do 19.,  
ob ČE do 21., 
ob NE in  
praznikih  
do 18. ure.
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Od 28. septembra do 5. oktobra 2019

Festival Zlata paličica 

Lutkovno gledališče Ljubljana, 
Slovenski gledališki inštitut  

in Cankarjev dom

Festival Zlata paličica se je uveljavil kot nacionalni festival 
oziroma pregled kulturno-umetnostne vzgoje na področju 
gledališča. Gre za izbor najboljših slovenskih predstav za 
otroke in mladino, ki vključuje vse oblike gledališča (lutkov-
no, plesno, glasbeno, dramsko itn.). Festival ponudbe ne 
usmerja samo k otrokom in mladim, temveč nagovarja tudi 
ciljno skupino ljudi, ki načrtujejo kulturne vsebine v vrtcih, 
šolah in kulturnih domovih po Sloveniji. Skupna želja sode-
lujočih namreč je, da bi bile gledališke vsebine, ki so izbrane 
v program festivala in v ponudbo platforme, čim bolj redno  
na programih šol in vrtcev. 
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Festival Zlata paličica v Cankarjevem domu
 

Za šolarje druge in tretje triade ter dijake
SO, 28. septembra 2019, ob 18. uri, Štihova dvorana 

iCankar
Gledališka predstava

Režija: Maruša Kink; igrajo: Jure Kopušar, Gregor Prah,  
Nataša Keser; koprodukcija: Zavod Margareta Schwarzwald, 
Cankarjev dom, Mestno gledališče Ptuj

Za dijake
NE, 29. septembra 2019, ob 20. uri 

Hlapec Jernej in njegova pravica  
Po motivih Cankarjevega Hlapca Jerneja in njegove pravice

Gledališka predstava

Režija: Žiga Divjak; glasba: Damir Avdić; nastopajo: Gregor 
Zorc, Iztok Drabik Jug, Minca Lorenci; produkcija: Cankarjev 
dom in AGRFT v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani

Za dijake
PE, 4. oktobra 2019, ob 20. uri, Kosovelova dvorana

Rožnati trikotnik (Bent)
Gledališka predstava

Prevajalec: Lado Kralj; režija: Alen Jelen; dramaturginja:  
Saška Rakef; nastopajo: Jurij Drevenšek, Aleš Kranjec,  
Anže Zevnik, Rok Kravanja, Danijel Malalan in Anđa Rupić, 
Luca Skadi, Virginia Immaculata; koprodukcija: ŠKUC,  
Cankarjev dom, Zavod Kolaž
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30. LIFFe  
Slovenski teden filma –  

teden druženja s kakovostnim filmom za otroke in mlade
Program Kinobalon  

na 30. Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu 
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Slovenski teden filma, ki sovpada z Ljubljanskim mednarod-
nim filmskim festivalom, je praznik filma, na katerem bomo 
otroke in mlade povezali s tistim najboljšim v sodobni filmski 
ponudbi. Prav v tem času že enajsto leto pripravljamo sklop 
kakovostnih filmov za predšolske in osnovnošolske otroke  
Kinobalon v okviru 30. Ljubljanskega mednarodnega filmskega 
festivala Liffe. Program obsega šest celovečernih filmov. 

Filmi izstopajo po kakovosti in aktualnosti ter dobro uprizar- 
jajo otrokova čustva in stiske v obdobju odraščanja. Vsako 
leto prikažemo tudi film iz bolj oddaljene kulture, da slovenski 
otroci prek filma spoznajo življenje otrok drugod po svetu. 

Znani so že štirje filmi, dva bosta objavljena naknadno:

Za šolarje 2. do 6. razreda

Taiki  

Režija: Mirjam de With, Nizozemska, 2019, 85 minut,  
v nizozemščini in švedščini s slovenskimi podnapisi
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Režija: Mirjam de With, Nizozemska, 2019, 85 minut,  
v nizozemščini in švedščini s slovenskimi podnapisi

Devetletni Bruno najraje od vsega igra domišljijsko računal-
niško igro z digitalnim prijateljem Taikijem. Starša se odločita,  
da bodo počitnice preživeli na Švedskem, in to brez vsakršne 
tehnologije. Na poti se Bruno pritožuje in dolgočasi, oče pa 
ga v jezi pošlje ven iz avta. Bruno zbeži v neskončno velik 
švedski gozd, kjer doživi najboljšo pustolovščino v življenju. 

 Za šolarje od 3. do 9. razreda 

Anbessa
 
Režija: Mo Scarpelli, Italija, ZDA, 2019, 85 minut,  
v amharščini s slovenskimi podnapisi 

Dokumentarni film z izjemno bližino prikaže življenje dečka  
Asalifa in njegove mame v Etiopiji, ki se umikata pred množično  
gradnjo novih stanovanj in vztrajata pri tradicionalnem načinu 
življenja v baraki. Asalif se obleče v leva (anbessa je amharska  
beseda za leva), da bi v igri pregnal namišljene hijene, simbol 
za ljudi, ki dečku in materi odvzamejo zemljo. Medtem nje- 
 
simbol za ljudi, ki  
dečku in materi
odvzamejo zemljo. 
Medtem njegova  
mati po ustnem  
izročilu pripoveduje  

gova mati po  
ustnem izročilu  
pripoveduje in  
poje zgodbe, ki  
osmišljajo 
sodobni svet.
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in poje zgodbe, ki  
osmišljajo sodobni  
svet. 

                            Za šolarje od 4. do 9. razreda

Nenavaden teden s Tesso
                                  Mijn bijzonder rare week met Tess 

Režija: Steven Wouterlood, Nizozemska, 2019, 82 minut,  
v nizozemščini s slovenskimi podnapisi 

Desetletni Sam pride z družino med počitnicami na nizozem- 
ski otok Texel. Razmišlja o minljivosti in se odloči za poseben  
trening samote, ko spozna nenavadno domačinko Tesso. Iz- 
peljeta načrt, kako bo Tessa spoznala svojega očeta, ki si niti  
ne predstavlja, da hčer sploh ima. Topla zgodba o odraščanju  
in prijateljstvu je posneta po istoimenskem romanu Anne Woltz 
(Miš, 2016).

 
Za šolarje tretje triade

Une colonie
(slovenski naslov bo znan naknadno)

 

Mlajša sestrica Camille brezskrbno vandra  
po vasi, medtem ko njena starejša sestra,  
introvertirana Mylia, svet doživlja dru-
gače. Zgubljena je med negotovostjo v 
družini in ozračjem na novi srednji šoli. 
Camille ji predstavi Jimmyja, dečka iz 
ljudstva Abenaki, ki živi v bližnjem re-
zervatu. Izzove jo, da se reši spon in se 
izrazi takšna, kot je.

Režija: Geneviève Dulude-De Celles, Kanada, 2018,  
102 minuti, v francoščini s slovenskimi podnapisi
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Od 26. novembra do 1. decembra 2019

35. Slovenski knjižni sejem 

Slovenski knjižni sejem vsako leto v preddverjih in dvoranah 
Cankarjevega doma predstavlja vse knjižne novosti slovenskih 
založb, hkrati pa ponuja pester strokovni in kulturno-umet-
niški program. Tudi letošnji knjižni sejem pripravlja raznovrst-
ne vsebine za otroke in mlade, med katerimi so tudi števil-
ne zanimive predstave, nastale v okviru kulturno-vzgojnega 
programa Cankarjevega doma. 

v fokusu

26. 11.−1. 12. 2019

 
Avtor izvorne podobe Miha Maleš

Z dovoljenjem lastnice avtorskih pravic Travice Maleš Grešak
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Program Cankarjevega doma za otroke in mladino 
 

TO, 26. novembra, ob 9. in 19. uri, Štihova dvorana 
Za dijake

Hlapec Jernej in njegova pravica  
Po motivih Cankarjevega Hlapca Jerneja in njegove pravice

(glej Gledališče in več)

 
SR, 27. novembra, ob 10. uri, Linhartova dvorana 

Za šolarje druge in tretje triade ter dijake

Trubar in drugi trubadurji slovenske kulture 
(glej Glasba in podobno)

 
SR, 27. novembra, ob 10. in 12. uri, Štihova dvorana 

Za šolarje druge in tretje triade ter dijake 

Martin in Gregor ali od junaka do bedaka
(glej Gledališče in več)

 
ČE, 28., in PE, 29., ob 9. uri ter  

SO, 30. novembra, ob 17. uri (abonma Ivan in izven),  
Štihova dvorana

Za šolarje tretje triade in dijake 1. letnika 

Pesem o Odiseju 
Rapsodiseja za dva po Homerju

(glej Gledališče in več)
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ČE, 28., in PE, 30. novembra, ob 10. uri, Klub CD
Za šolarje tretje triade in dijake

sLOLvenski klasiki v živo 
(neresno predavanje o resni literaturi) 

(glej Gledališče in več) 

PE, 30., in SO, 30 novembra, ob 10. uri 
(Moj prvi abonma in izven), Linhartova dvorana  

Za predšolske otroke in šolarje prve triade 

Peter in volk
(glej Glasba in podobno) 

NE, 1. februarja, ob 17. uri, Linhartova dvorana 

Katalena 
Enci benci Katalenci

                                           (glej Glasba in podobno) 
  
Posamezna vstopnica 7‘50 EUR  
10-odstotni popust pri nakupu vstopnic 
za skupine iz Ljubljane 

15-odstotni popust za skupine od drugod 

 
              Šolski knjigosled

Napovedane skupine šolarjev si pred predstavami ali po njih 
lahko ogledajo knjižni sejem vsako uro od srede, 27., do pet-
ka, 29. novembra. Od septembra si lahko na spletni strani 
www.knjiznisejem.si z e-prijavnico zagotovite ogled kulturno- 
vzgojne ure in se prijavite za Šolski knjigosled.
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Od 21. do 29. marca 2020 

23. Pripovedovalski festival
 
Osrednji tovrstni dogodek v slovenskem prostoru. Z odpi-
ranjem in razvijanjem novih prostorov za pripovedovanje,  
s spodbujanjem sodelovanja med pripovedovanjem in drugi-
mi umetniškimi zvrstmi, razvijanjem domačih pripovedoval-
skih produkcij ter organiziranjem praktičnih izobraževanj iz 
pripovedovanja in teoretskih razprav z gostovanji uveljavlje- 
nih tujih pripovedovalcev razvija, širi in poglablja domače 
pripovedovalsko dogajanje in pripovedovalsko izkušnjo ob-
činstva. Tema 23. izdaje festivala, ki jo bodo naslavljali do-
mači in tuji pripovedovalci in teoretiki, bo Prostor in zgodba. 
V Cankarjevem domu bo v okviru festivala premierno upri-
zorjena glasbeno-pripovedovalska predstava Večer srečnih 
začetkov #3: miti, stvarjenja (glej str. 48). 
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ČE, 9. aprila 2020, prostori CD  
 

Kulturni bazar  
 

Nacionalni medresorski projekt Kulturni bazar, ki ga pri-
pravljajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraže-

vanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo s partnerji v 
izvršni produkciji Cankarjevega doma, je v prvi vrsti strokov-
no usposabljanje, namenjeno strokovnim delavcem v vzgoji 

in izobraževanju, kulturi ter strokovnim delavcem drugih 
jevega doma pa s številnimi aktivnostmi odpremo tudi štu-
dentom različnih študijskih smeri ter vsem, ki jih zanimata 

kultura in kulturno-umetnostna vzgoja. 
Dvanajsti Kulturni bazar bo potekal 9. aprila 2020 in bo 

ponujal pester program predavanj, predstav, predstavitev, 
delavnic in drugih dogodkov. Program strokovnega usposab- 
ljanja bo objavljen v začetku januarja 2020 na spletni strani 
www.kulturnibazar.si, na kateri vse leto najdete aktualne in-

formacije s področja kulturno-umetnostne vzgoje. 
Udeležba na Kulturnem bazarju je za vse obiskovalce  

brezplačna.  

Nacionalni medresorski projekt Kulturni bazar, ki ga pripravljajo  
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter Zavod RS za šolstvo s partnerji v izvršni produkciji 
Cankarjevega doma, je v prvi vrsti strokovno usposabljanje, na-
menjeno strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, kulturi 
ter strokovnim delavcem drugih področij, ki se kreativno pove-
zujejo s kulturo. Vrata Cankarjevega doma pa s številnimi aktiv-
nostmi odpremo tudi študentom različnih študijskih smeri ter 
vsem, ki jih zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja. 
Dvanajsti Kulturni bazar bo potekal 9. aprila 2020 in bo ponujal  
pester program predavanj, predstav, predstavitev, delavnic in  
drugih dogodkov. Program strokovnega usposabljanja bo ob- 
javljen od januarja 2020 na spletni strani www.kulturnibazar.si 
z aktualnimi informacijami s področja kulturno-umetnostne vzgoje. 
Udeležba na Kulturnem bazarju je za vse obiskovalce brezplačna. 
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Od 30. marca do 6. aprila 2020, prostori CD

 
Transgeneracije 

Festival sodobnih umetnosti mladih

Tradicionalni festival sodobnih umetnosti mladih v aprilu je  
namenjen prikazu gledališke, plesne, literarne, likovne, foto- 
grafske in video ustvarjalnosti dijakov iz vse Slovenije. Je pro- 
stor srečevanja mladih z različnimi umetniškimi izrazi, stališči 
in idejami, ki jih druži želja po ustvarjalnosti. Za sodelovanje se  
je treba prijaviti na razpis festivala, praviloma objavljen v de-
cembru na spletni strani Cankarjevega doma. Dela ocenijo in 
izberejo selektorji, priznani strokovnjaki z različnih področij. 
Festival bomo sklenili s podelitvijo priznanj najboljšim gleda-
liškim in plesnim skupinam ter avtorjem izdelkov literarne, 
likovne, fotografske in video umetnosti.



Od 30. marca do 6. aprila 2020, prostori CD
Transgeneracije 
Festival sodobnih umetnosti mladih

Tradicionalni festival sodobnih umetnosti mladih v aprilu 
je namenjen prikazu gledališke, plesne, literarne, likovne, 
fotografske in video ustvarjalnosti dijakov iz vse Slovenije. Je 
prostor srečevanja mladih z različnimi umetniškimi izrazi, 
stališči in idejami, ki jih druži želja po ustvarjalnosti. Za so-
delovanje se je treba prijaviti na razpis festivala, praviloma 
objavljen v januarju na spletni strani Cankarjevega doma. 
Dela ocenijo in izberejo selektorji, priznani strokovnjaki z 
različnih področij. Festival bomo sklenili s podelitvijo pri-
znanj najboljšim gledališkim in plesnim skupinam ter avtor-
jem izdelkov literarne, likovne, fotografske in video umet-
nosti.

in podobno
Glasba

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa

Program za otroke in mlade 2019/20
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Od 30. marca do 6. aprila 2020, prostori CD
Transgeneracije 
Festival sodobnih umetnosti mladih

Tradicionalni festival sodobnih umetnosti mladih v aprilu 
je namenjen prikazu gledališke, plesne, literarne, likovne, 
fotografske in video ustvarjalnosti dijakov iz vse Slovenije. Je 
prostor srečevanja mladih z različnimi umetniškimi izrazi, 
stališči in idejami, ki jih druži želja po ustvarjalnosti. Za so-
delovanje se je treba prijaviti na razpis festivala, praviloma 
objavljen v januarju na spletni strani Cankarjevega doma. 
Dela ocenijo in izberejo selektorji, priznani strokovnjaki z 
različnih področij. Festival bomo sklenili s podelitvijo pri-
znanj najboljšim gledališkim in plesnim skupinam ter avtor-
jem izdelkov literarne, likovne, fotografske in video umet-
nosti.

Novost
Za predšolske otroke in šolarje prve triade 

Afriški živalski raj

Glasbena igra

Avtor glasbe: Anton J. Kropivšek; avtor libreta: Tomaž Vrabič; 
režija: Eva Hribernik; zborovodkinja: Tatjana Dolenc; pianistka:  
Metoda Kink; kostumografija: Anjana Pavlič; scenografija: 
Jaro Ješe; nastopajo: Otroški pevski zbor Glasbene matice 
Ljubljana, Mladinska gledališka skupina Glasbene matice 
Ljubljana, učenci sodobnega plesa Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana, dramska igralka Alja Kapun; koprodukcija: 
Glasbena matica Ljubljana, Cankarjev dom, Konservatorij  
za glasbo in balet Ljubljana
 
Tinka Tonka se kratkočasi s prebiranjem knjig o živalih. Vse  
domače živali prepoznava kar miže, a tišči jo radovednost,  
želi spoznati tudi živali afriške savane in deževnega gozda,  
zato si privošči dolg potep na sončno celino. Tam sklepa  
znanstva in prijateljstva z nenavadnimi živalmi. Nekatere jo  
s svojim vedenjem spravijo v kočljive položaje. Prav vse  
pa jo tako zelo očarajo, da jih ovekoveči na slikarskem platnu:  
nevarnega samotarja kafrskega bivola, svinjo bradavičarko,  
ki ima rep kot antena, podzemsko svinjko na lovu za  
termiti, noja s peščeno uganko, kameleona, ki menja barve 
kot za šalo …

USTVARJALNOST MLADIH

TINKA TONKA JE PUSTOLOVSKEGA DUHA, MALA RADOVEDNICA,  

KI ZVEDAVO SPRAŠUJE, SE OKROG SEBE OGLEDUJE TER NEUSTRAŠNO 

RAZISKUJE NAD ZEMLJO IN POD NJO, VSE DOKLER JE NE PREMAMI MISEL  

NA ODKRIVANJE NOVE CELINE OB TIHEM OCEANU.
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Novost 
Za predšolske otroke in šolarje prve triade

 
Feri Lainšček in Lojze Krajnčan 

Na dvorišču

Glasbena predstava za otroke z Romano Krajnčan  
in Danijelom Malalanom

Režija: Ivana Djilas; besedilo, pesmi: Feri Lainšček;  
avtor glasbe: Lojze Krajnčan; nastopata: Romana Krajnčan, 
Danijel Malalan; kostumografija: Jelena Prokovič;  
koreografija: Žigan Krajnčan; oblikovanje in izdelava lutk:  
Barbara Bulatović; produkcija: SSG in DreamArt  
v sodelovanju s Cankarjevim domom 
 
 Gospa Romana in gospod Ferdo sta soseda. Oba kmetujeta 
in na njunem dvorišču je polno živali. Romana ima živali rada, 
pušča jim, da se prosto gibljejo. Pri Ferdu so živali privezane 
in zaprte, izkorišča jih za delo in pridelavo hrane, zato večkrat 
pobegnejo na svobodo ali k Romani. Soseda se zaradi tega 
ves čas prerekata, potem pa si gospod Ferdo zlomi nogo in ne 
more skrbeti ne zase ne za živali. Romana mu ponudi pomoč, 
a le če ji obljubi, da bo spremenil svoj odnos do živali.
V predstavo so vpletene pesmi Muca, Pujs, Petelinček, Kuža 
Goldi, Goska Neža, Konjiček, Zajček, Krava in Na dvorišču.
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Novost
Za predšolske otroke in šolarje prve triade

Sergej Prokofjev 
Peter in volk

Glasbena pravljica
 

Glasba, libreto: Sergej Prokofjev; priredba za pihalni  
kvintet: Fabrizio Fontanot; režija: Katja Pegan; nastopajo:  
Gorazd Žilavec, Srečko Korošec, Tetiana Svetlična,  
Ema Perić, Neja Hrastar, Lara Maher, Vadim Kurgajev,  
Vasilij Kuzkin, Pihalni kvintet SNG Maribor; koprodukcija: 
Opera in Balet SNG Maribor, Gledališče Koper

ETIČNO VZGOJNA ZGODBA O OTROŠTVU, SVOBODI, SOČUTJU IN POGUMU.

Glasbeno pravljico Peter in volk je Prokofjev napisal za pripo-
vedovalca in simfonični orkester. Nadobudni šolarček Peter 
se doma dolgočasi, zato se kljub dedkovemu svarilu odpravi 
na pustolovščino v naravo. Na poti do gozda tako mali Peter 
spoznava različne živali – ptice, račko, mačko in celo volka. 
Ker se druge živali bojijo volka, se Peter odloči, da jim bo po-
magal, pri tem pa postavi napreizkušnjo lastno iznajdljivost 
in pogum.
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Novost 
Za šolarje druge triade  

Matthew King 
Snežna kraljica

Opera za otroke v dveh dejanjih

Libreto: Andrew McKinnon po pravljici Hansa Christiana 
Andersena; režija: Eva Hribernik; glasbeno vodenje:  
Mojca Lavrenčič; zborovodkinja, prevajalka libreta: Irma 
Močnik; nastopajo: Mladinski pevski zbor in mladi solisti 
Glasbene matice Ljubljana, Vlatka Oršanić, Katja Konvalinka, 
Nataša Zupan, Klemen Torkar; Komorni ansambel Sloven-
skega komornega glasbenega gledališča; koprodukcija: 
Slovensko komorno glasbeno gledališče, Glasbena matica 
Ljubljana in Cankarjev dom

Snežna kraljica je komorna opera v šestih scenah in s prolo-
gom. Nastala je leta 1992 in je doživela izjemen kritiški odziv,  
skladatelj Matthew King je v delu pokazal izjemno paleto glas- 
benih stilov................................................................................. 
Zgodba govori o dečku Kaju, ki se mu je v srce zabodel košček 
čarobnega ogledala. Srce se je spremenilo v kepo ledu, zato ga  
je k sebi odpeljala Snežna kraljica. Kajeva najboljša prijateljica 
Gerda pa se s tem ne more sprijazniti in odide na dolgo pot, 
da bi ga spet našla.

JUDIT WEIR JE SKLADATELJA MATTHEWA KINGA OPISALA KOT 

»ENEGA NAJBOLJ PUSTOLOVSKIH BRITANSKIH SKLADATELJEV,  

IZVRSTNO USPOSOBLJENIH, DOMISELNIH IN IZNAJDLJIVIH«.
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Novost
Za šolarje druge in tretje triade ter dijake 

USTVARJALNOST MLADIH

English Student Theatre, II. gimnazija Maribor

Figarova svatba
Muzikal 

 

 
Figaro je bil znanilec skorajšnjih socialnih sprememb v ob-
liki poznejše francoske revolucije, in celo sam Napoleon je 
izjavil, da je to delo kot revolucija v akciji.  V Figarovi svatbi 
avtor zbode z realističnim prikazovanjem francoske družbe, 
njenega socialnega in moralnega razkroja, kot ga pooseblja 
zlasti visoko plemstvo. Njemu nasproti je Figaro, predstav-
nik »tretjega stanu«, strmečega k enotnosti in svobodnemu 
razmahu svojih sposobnosti. Razsvetljenska kritika starega 
fevdalnega reda in obramba meščanskega stanu se v igri pre-
pleta z živahno rokokojsko ljubezensko tematiko.

Režija: Matjaž Latin; umetniški vodja, koreografinja, priredba 
scenarija: Maja Pihler Stermecki; vodja zbora: Viljem Babič; 
glasbene priredbe: Sebastijan Duh; kostumografija: Mira Strnad -  
Miricota; scenografija: Jure Tacer, Sani Smajić; produkcija:  
English Student Theatre, II. gimnazija Maribor 
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Novost 
Za šolarje tretje triade 

 
Gregor Strniša 
SLO blues

Na novo uglasbljene slovenske ljudske pesmi  
v tradicionalni blues maniri

 

Dandanes, ko nam naši pevci pojejo pesmi v angleščini, je 
zasedba SLO-Blues sklenila temu narediti konec. Trdno na-
mreč stoji za stališčem, da je treba ohraniti slovenščino, pa 
naj stane, kolikor hoče. Gregor Strniša je ob 500. obletnici 
reformacije odstranil glasbo slovenskih ljudskih pesmi in be- 
sedila na novo uglasbil.  To reformativno dejanje je izvedel 
tako, da je obdržal slovensko besedilo, za glasbeno gradivo pa  
je prevzel afroameriško glasbeno strukturo - blues.................. 

PRAV NEVERJETNO JE, S KAKŠNO LAHKOTO  

SO V OBLIKO TE SUŽENJSKE GLASBENE STRUKTURE  

ZDRSNILA SLOVENSKA BESEDILA, KOT SO  

ŠE KIKLCO PRODALA BOM, MOJE DEKLE JE ŠE MLADO,  

VSI SO VENCI …

Glasba: Gregor Strniša; nastopajo: Ursula Luthar,  
Andrej Zupan, Aleš Marjetič, Gregor Strniša, Uroš Usenik, 
Miha Friedrich 
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Novost 
Za šolarje tretje triade in dijake 

USTVARJALNOST MLADIH 
Bohuslav Martinů 

Ženitev

Komična opera v dveh dejanjih 
po Nikolaju Gogolju

 
Režija: Nana Milčinski; glasbeno vodenje: Simon Dvoršak; 
kostumografija: Maja Možic; scenografija: Jaro Ješe;  
korepetitor, asistent dirigenta: Iztok Kocen; prevod libreta: 
Klemen Torkar; nastopajo: Jure Počkaj, Katja Konvalinka, 
Barbara Sorč, Irena Yebuah Tiran, Klemen Torkar, Žiga Kasagić,  
Gregor Ravnik, Janko Volčanšek in Orkester Slovenskega 
komornega glasbenega gledališča; koprodukcija: Slovensko 
komorno glasbeno gledališče, Cankarjev dom, Festival Velenje

Oče ruskega realizma, pisatelj, dramatik, humorist in samec 
Nikolaj Vasiljevič Gogolj, najbolj znan po romanu Mrtve duše  
in satirični komediji  Revizor, v  Ženitvi  parodira »praktične« 
razloge, ki ljudi ženejo v poroko, zato to ni komedija o lju- 
bezni, temveč o trgovanju in preračunljivem načinu izbiranja 
partnerja.

OPERA JE BILA SPRVA NAPISANA ZA TELEVIZIJO IN JE PREMIERO  

DOŽIVELA 2. JULIJA 1953 V AMERIKI. TELEVIZIJSKA PREMIERA JE  

BILA ZELO USPEŠNA, KRITIK JE HVALIL KOMPONISTA, DA JE  

USPEŠNO ZDRUŽIL GLASBO S TEKSTOM, POHVALIL KARAKTE- 

RIZACIJO IN INŠTRUMENTACIJO, TER MENIL, DA JE MARTINŮ  

GOGOLJEVO  DRAMO USPEŠNO RELIL V LIBRETO, KI JE,  

TAKO KOT IZVIRNA DRAMA, UČINKOVIT IN ZABAVEN.
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Za šolarje prve, druge in tretje triade

Anja Štefan 
Kralj Matjaž

Pripovedovalsko-glasbena predstava

Idejna zasnova: Anja Štefan; pripoveduje: Anja Štefan;  
glasbaw Janez Dovč in Boštjan Gombač; produkcija:  
Cankarjev dom v okviru 22. pripovedovalskega festivala 

 

Kralj Matjaž je eden najprepoznavnejših junakov iz našega 
izročila. O njem govorijo številne pripovedi in pojejo številne  
pesmi. Včasih ga opisujejo kot dobrega kralja, ki pošteno vlada  
in ga imajo ljudje radi, včasih pa kot kralja, ki ga zaradi  
prevzetnosti zagrne gora in zdaj v njej z vso svojo vojsko spi.  
Ko se bo zbudil, pravijo, bo na svetu vse dobro. Zakaj ga torej  
ne bi zbudili že zdaj? Zakaj ne bi v svoji zavesti negovali  
predstave o treznem, odgovornem, sočutnem vladarju, ki v 
družbi res deluje in ne le spi?
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Za predšolske otroke, osnovnošolce in dijake 

Anja Štefan 
Za devetimi gorami

Pripovedovalsko-glasbena predstava

 
Pripoveduje: Anja Štefan; glasba: Boštjan Gombač, klarinet, 
piščali, zvočila; Janez Dovč, harmonika, zvočila; produkcija: 
Cankarjev dom

 

Pesnica, pisateljica in pripovedovalka Anja Štefan bo zgod-
be zajemala iz svoje knjige slovenskih pripovedi Za devetimi 
gorami, zakladnice dolgih in kratkih, znanih in manj znanih, 
vsakdanjih in čudežnih pravljic, ki nam odkrivajo življenjske 
modrosti in resnice. Boštjan Gombač in Janez Dovč, vses-
transka glasbenika z dolgoletnimi izkušnjami v ljudski in av-
torski godbi, pa bosta besedam dodala glasbeni odmev. Vsi 
trije so leta 2013 ustvarjanje prepletli v istoimensko zgoščen-
ko, še raje pa ga ponudijo v živo in vas za devet gora odpeljejo  
s starimi in svežimi pripovedmi. 
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Za predšolske otroke in šolarje prve triade

Anja Štefan 
Svet je kakor ringaraja

Literarno-glasbena predstava 

Nastopajo: Anja Štefan, Boštjan Gombač, Blaž Celarc,  
Andraž Mazi, Žiga Golob, Nina Strnad in Metod Banko;  
produkcija: Zavod Zlata ptica

Predstava temelji na besedilih Anje Štefan, ene vodilnih slo-
venskih pesnic in pisateljic za otroke. Ob izidu njene anto-
logije Svet je kakor ringaraja je izšla istoimenska zgoščenka,  
ki jo je pripravil izvrstni slovenski večinštrumentalist Boštjan 
Gombač. Že uveljavljenim uglasbitvam Anjinih pesmi (Krof, 
Snežinke, Iščemo hišico) je dodal nove in jih s sodelavci za-
okrožil v glasbeni podvig, ki navdušuje tako otroke kot odrasle. 
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AVTORICA IN GLASBENIKI  

NA ODRU ZA NAS PRIPRAVIJO  

DOGODEK, KI JE PRAVA GLASBENA  

IN LITERARNA POSLASTICA.
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Za šolarje prve in druge triade

Peter Kus, Nana Milčinski 
Džumbus

Zvočno gledališče za otroke

 
Režija in glasba: Peter Kus; koprodukcija: Cankarjev dom, 
Zavod Federacija

 
 
 

MLADA PUBLIKA JE BILA UPRAVIČENO TAKO 

NAVDUŠENA KOT ODRASLA … V PREDSTAVI  

SE PIHA, BOBNA, POJE, GOVORI (LE PRI  

ODRASLIH), TLESKA, CMOKA, ŠKRIPA,  

REGLJA, TRKA IN RAZBIJA. MOŽNOSTI ZA  

SPREMINJANJE SVETA V ZVOK SO ŠTEVILNE … 

KO TA HRUP ZAZVENI NA ODRU, SE OTROCI 

OD NAVDUŠENJA PRIKLENEJO NA SEDEŽE  

V DVORANI. POPOLN TAJMING! NITI  

ZA TRENUTEK NI DOLGČAS. 

DITTA RUDLE, WWW.TANZSCHRIFT.AT
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Predstava pripoveduje zgodbo o nenavadnem dečku, ki ne  
govori, temveč se namesto z besedami izraža z zvoki in glas- 
bo. V družbi, v kateri veljajo pravila sprejemljivega vedenja,  
izumi nov način zvočnega sporazumevanja in ga predstavi  
okolici. Zgodbo ropotajočega dečka igralci in glasbeniki upri- 
zarjajo s pomočjo zvočnega ustvarjanja in animacije na mno-
žici različnih izvirnih glasbil in zvočil, zgrajenih iz vsakdanjih 
predmetov. 
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JANEZ NAS JE POPELJAL SKOZI DEVET POGLAVIJ ŽIVLJENJA  

IZUMITELJA NIKOLE TESLE TAKO UNIKATNO, DA SO SE CELO 

 NAŠIM DIJAKOM, VAJENIM ELEKTROMOTORJEV, TULJAV IN  

SINTETIZATORJEV ZVOKA, LESKETALE OČI OD NAVDUŠENJA.  

PROFESORICA, VEGOVA GIMNAZIJA

Za šolarje prve in druge triade

Katalena 
Enci benci Katalenci 

Glasbena predstava

  
V glasbenem podvigu z naslovom Enci benci Katalenci  
se skupina Katalena navdihuje pri izštevankah, izrazito rit- 
mičnih pesmih, polnih skrivnostnih besed, s katerimi otroci  
razdelijo vloge za začetek igre. Izštevanke so prehajale iz 
roda v rod, od ust do ust. Odlično so zaživele tudi v zbirki  
Enci benci na kamenci (Založba Mladinska knjiga). Izštevanka  
je že sama po sebi igra – naključja. In prav to Kataleno za- 
nese v najrazličnejše zgodbe, pesmi, motive ali domislice,  
ki jih je izbralo na videz nesmiselno izštevanje.......................  
 

Nastopajo: Vesna Zornik, Polona Janežič, Boštjan Gombač, 
Tibor Mihelič Syed, Boštjan Narat, Robert Rebolj; režija:  
Ivana Djilas; produkcija: Cankarjev dom, Kulturno umetniško  
društvo Adapter
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PREDSTAVA ENCI BENCI KATALENCI  JE PRAV- 

ZAPRAV UGLEDALIŠČEN KONCERT IN JE NA-

MENJENA VSEM OTROKOM, TISTIM NAJMLAJ-

ŠIM, OD DRUGEGA LETA NAPREJ, PA RECIMO 

NEKJE PO PRVI POLOVICI OSNOVNE ŠOLE IN 

POTEM SPET TISTIM OTROKOM, KI SO ŽE ZDAV-

NAJ ODRASLI. PRIČAKUJETE LAHKO VSE, OD 

PRAVLJIČNIH ČAROBNIH UTRINKOV DO ČISTO 

ZARESNEGA ROKENROLA. MENIM, DA JE TO 

NAJBOLJŠE, KAR SMO KDAJ NAREDILI.   

VESNA ZORNIK, WWW.GOVORI.SE
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JANEZ NAS JE POPELJAL SKOZI DEVET POGLAVIJ ŽIVLJENJA  

IZUMITELJA NIKOLE TESLE TAKO UNIKATNO, DA SO SE CELO 

 NAŠIM DIJAKOM, VAJENIM ELEKTROMOTORJEV, TULJAV IN  

SINTETIZATORJEV ZVOKA, LESKETALE OČI OD NAVDUŠENJA.  

PROFESORICA, VEGOVA GIMNAZIJA

Za šolarje tretje triade in dijake

Janez Dovč 
Tesla 

 
Glasbeni performans

 
Avtor koncepta, glasbe in izvedba: Janez Dovč; režija: Marko 
Bratuš; scenarij: Ana T. Kus in Janez Dovč; pripovedovalec: 
Gregor Budal; glas Nikole Tesle: Alojz Svete; ženska glasova:  
Petra Trobec in Jasna Klinc; produkcija: Cankarjev dom, 
Glasbena zadruga Celinka
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Osrednja osebnost glasbeno-gledališke predstave Tesla je 
izumitelj Nikola Tesla, za katerega številni trdijo, da je »člo-
vek, ki je izumil 20. stoletje«. Predstava se sprehodi skozi 
devet poglavij Teslovega življenja, ki z glasbo, poskusi, bio-
grafskimi odlomki in citati nazorno predstavijo svet Nikole 
Tesle, njegovih izumov ter predvsem njegove neizmerne hu-
manistične želje po izboljšanju sveta za naslednje generacije. 
Predstava je avtorsko delo vsestranskega glasbenika Janeza 
Dovča ter v sebi združuje njegova najljubša svetova: fiziko in 
glasbo. Skupna točka obeh, kot tudi vrste izumov Nikole Tes-
le, je resonanca, fizikalni pojav, ki je osnova vseh glasbenih 
inštrumentov ter je ključen tudi pri sobivanju s sočlovekom 
in naravo.
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Za predšolske otroke in šolarje prve triade

SToP  
Tolkala za radovedneže 

 
Glasbena predstava 

 

Človek je že pred veliko tisočletji odkril, da ritmično udarjanje 
po različnih predmetih pri prijateljih vzbuja veselje in ples, pri 
sovražnikih pa strah in napetost. Nato je odkril, da daje koža, 
napeta čez votlo deblo, prav poseben zvok; to je bil zametek 
največje in najpogosteje uporabljene družine tolkal – bobnov. 
Bobnanje naj bi priklicalo lepo vreme, dober pridelek, lajšalo 
bolečine in odganjalo zlo.

Nastopa Slovenski tolkalni projekt (SToP): Barbara Kresnik, 
Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci Krevh, Tomaž Lojen, 
Davor Plamberger, Dejan Tamše, Marina Golja; produkcija: 
Društvo Slovenski tolkalni projekt, Cankarjev dom
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Za šolarje druge in tretje triade

SToP  
Tolkala – od blizu! 

 
Glasbena predstava 

 

Predstava klasične tolkalne glasbe z ritmi vsakdanjega življen- 
ja, nenavaden preplet resnosti koncerta s sproščenostjo gle-
dališča, ki nam približa najrazličnejša klasična in etnološka 
tolkala ter nenavadne ritme, ki nastanejo na vsakdanjih pred-
metih. Zanimivo spoznavanje tolkal in nagajive ideje za mu-
ziciranje pod domačo streho.

STOP-OVA DINAMIČNA USTVARJALNOST IN ŽELJA PO IZVAJANJU KLASIČNE GLASBE,  

LASTNIH SKLADB PA TUDI SODOBNE IN ELEKTROAKUSTIČNE TOLKALNE GLASBE  

POTRJUJETA EDINSTVENOST SKUPINE V SLOVENIJI IN TUJINI. 

SKUPINA JE ZA SVOJE DELO LETA 2013 PREJELA ŽUPANČIČEVO NAGRADO,  

2014 PA NAGRADO PREŠERNOVEGA SKLADA.

Nastopa Slovenski tolkalni projekt (SToP): Barbara Kresnik, 
Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci Krevh, Tomaž Lojen, 
Davor Plamberger, Dejan Tamše, Marina Golja; produkcija: 
Društvo Slovenski tolkalni projekt, Cankarjev dom
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Glasbena mladina ljubljanska v CD 
 

TO, 1. oktobra 2019, ob 9.30 in 11.30, Gallusova dvorana 
Za šolarje tretje triade in dijake

Slovansko srce 
Orkester Slovenske filharmonije 

 

Za šolarje 9. razreda in dijake 
 

JAZZ V ŽIVO

SR, 29., in ČE, 30. januarja 2020, ob 11. uri, Linhartova dvorana 
Sprehod skozi zgodovino jazza 

(blues, dixieland, swing, bebop, cool jazz, modalni jazz, fusion, free jazz, etno in latino jazz) 
Big Band RTV Slovenija

TO, 24. marca 2020, ob 11. in 17. uri, Linhartova dvorana  
Etno  

(slovenske ljudske v jazzovski preobleki) 
Big Band RTV Slovenija

SR, 1. aprila 2020, ob 11. uri, Linhartova dvorana  
Latino 

(tango, samba, brazilski ritmi in tolkala, afrokubanski ritmi in tolkala …) 
Big Band RTV Slovenija 

Foto: Goran Antej
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SREČANJE S POLICIJSKIM ORKESTROM

Za predšolske otroke in šolarje prve triade

ČE, 23. januarja 2020, ob 10.30, Linhartova dvorana 
Paul Dukas, prir. Nejc Bečan: Čarovnikov vajenec

 
Za predšolske otroške in šolarje prve triade

PE, 24. januarja 2020, ob 10.30, Linhartova dvorana  
Sergej Prokofjev, prir. Johannes Stert: Peter in volk

 
Za šolarje od 3. do 5. razreda

PE, 31. januarja 2020, ob 10.30, Linhartova dvorana  
Carlo Collodi: Ostržek

 
Za šolarje od 3. do 5. razreda

TO, 4. februarja 2020, ob 10.30, Linhartova dvorana  
Hans Christian Andersen: Cesarjeva nova oblačila

 
Za šolarje od 3. do 5. razreda

SR, 5. februarja 2020, ob 10.30, Linhartova dvorana  
Fran Levstik: Martin Krpan

 
Dodatne informacije in rezervacije vstopnic: 

E gml.drustvo@siol.net T 041 730 430 
Cena vstopnice 5 EUR  |  Za spremljevalce brezplačne vstopnice 

Telefonska rezervacija vstopnic in naročilnica, poslana do 30. 9. 2019,  
vam zagotavljata nakup vstopnic po objavljeni ceni. 
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Glasbena mladina Slovenije v CD 
 

ČUDOVITI SVET GLASBIL 

Za šolarje od 4. do 6. razreda

TO, 15., in SR, 16. oktobra 2019, ob 9.30 in 11.30  
Gallusova dvorana

Benjamin Britten: Vodnik po orkestru 
Antonín Dvořák: Simfonija št. 9, Iz novega sveta   

/odlomek/: Orkester Slovenske filharmonije

 

Za šolarje od 6. do 9. razreda in dijake

TO, 12., in SR, 13. novembra 2019, ob 9.30 in 11.30  
Gallusova dvorana

Glasbene reke  
Georg Friedrich Händel: Glasba na vodi,  

Suita št. 2 v D-duru 
Bedrich Smetana: Vltava 

Danilo Bučar: Ob Kolpi (iz suite Belokranjske pisanice) 
Johann Strauss ml.: Na lepi modri Donavi 

Orkester Slovenske filharmonije; baletni plesalci  
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana 
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Za šolarje tretje triade in dijake

TO, 31. marca, in SR, 1. aprila 2020, ob 9.30 in 11.30,  
Gallusova dvorana 

 
Simfonična glasba na filmskem platnu  

Orkester Slovenske filharmonije

Za predšolske otroke in šolarje prve triade

SR, 15., in ČE, 16. aprila 2020, 9. in 11. uri,  
Gallusova dvorana

Orkester, Peter in volk 
Sergej Prokofjev: Peter in volk 

Peter Iljič Čajkovski: Cvetlični valček iz baleta Hrestač 
Orkester Slovenske filharmonije

Dodatne informacije in rezervacije vstopnic: 
E branka.novak@glasbenamladina.si T 01 23 22 570 M 041 741 390

Cena vstopnice 5 EUR 

Za spremljevalce brezplačne vstopnice



  

(tango, samba, brazilski ritmi in tolkala, afrokubanski ritmi in tolkala …) 
Big Band RTV Slovenija

Od 30. marca do 6. aprila 2020, prostori CD
Transgeneracije 
Festival sodobnih umetnosti mladih

Tradicionalni festival sodobnih umetnosti mladih v aprilu 
je namenjen prikazu gledališke, plesne, literarne, likovne, 
fotografske in video ustvarjalnosti dijakov iz vse Slovenije. Je 
prostor srečevanja mladih z različnimi umetniškimi izrazi, 
stališči in idejami, ki jih druži želja po ustvarjalnosti. Za so-
delovanje se je treba prijaviti na razpis festivala, praviloma 
objavljen v januarju na spletni strani Cankarjevega doma. 
Dela ocenijo in izberejo selektorji, priznani strokovnjaki z 
različnih področij. Festival bomo sklenili s podelitvijo pri-
znanj najboljšim gledališkim in plesnim skupinam ter avtor-
jem izdelkov literarne, likovne, fotografske in video umet-
nosti.

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa

Program za otroke in mlade 2019/20
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Za šolarje druge in tretje triade ter dijake 

Barbara Hieng Samobor 
Igralec

 
Gledališka predstava

V njej prepotujemo pet pomembnih zgodovinskih postaj 
gledališča in igralskega poklica od časov stare Grčije do 
začetka 20. stoletja. Gledalec v njej najde odgovore na vpra-
šanja o tem, kako se igralec pripravlja na vlogo. Predstava 
slikovito prikaže, kako je bilo to pred 2400 leti v stari Grčiji, 
kako v dobi Shakespeara, v humorni commedii dell‘arte ali 
pri Molièru. Je poučna in zabavna, polna intenzivnih čustev 
in obsežnih psiholoških vsebin, popestrenih z izvrstno inter-
pretacijo največjih slovenskih igralskih legend.

NA PREDSTAVO SEM ODŠEL PREPRIČAN, DA 

BO TO ZELO DOLGOČASNO, VENDAR SEM BIL 

POZITIVNO PRESENEČEN. DVORANA, IGRALCI IN 

VSEBINA PREDSTAVE SO ME NAVDUŠILI. KER RAD 

BEREM IN GLEDAM FILME TER GLEDALIŠKE PRED-

STAVE O STARIH ČASIH, SEM SE NAUČIL VELIKO 

NOVEGA, KAR MI BO POMAGALO PRI RAZUME-

VANJU RAZLIČNIH ZGODOVINSKIH OBDOBIJ. 

UČENEC OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE
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Zasnova, scenarij, režija: Barbara Hieng Samobor; nastopajo: 
Nataša Barbara Gračner, Igor Samobor, Matjaž Tribušon; 
produkcija: Cankarjev dom

 
 

Najdlje ÆiveËa predstava za otroke in mladino  
na Slovenskem.
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Za šolarje druge in tretje triade ter dijake 
 

Ira Ratej 
Martin in Gregor ali od junaka do bedaka 

 
Gledališka predstava 

V priredbi Levstikove pripovedi Martin Krpan ni samo pame-
ten junak s kranjskega podeželja, ki je bleščeči Dunaj rešil pred 
nasilnim Brdavsom ter postal utelešenje moči, zdrave pameti  
in ponosa. Ob boku mu stoji zelo sodoben Gregor, novodobni 
važič in samozagledani blefer ter voditelj televizijskega šova,  
ob katerem Martina lahko vidimo kot butastega hrusta, nasil- 
nika in neekološkega kmeta. Skratka, ne kot junaka, temveč kot  
bedaka.  

PAVLE RAVNOHRIB PA JE S SVOJO 

VRHUNSKO JEZIKOVNO IN GOVORNO 

KULTURO TER PREPRIČLJIVO ODRSKO 

PREZENCO IMENITNI INTERPRET 

KLASIČNE IN ŽLAHTNE LEVSTIKOVE 

PRIPOVEDI TER OBENEM Z VSEM  

PREPRIČLJIVIM, PREPROSTIM IN JASNIM 

ZNAČAJSKIM VOLUMNOM LJUDSKEGA 

JUNAKA NADVSE IZZIVALNI NASPROT-

NIK DANDANAŠNJIM MEDIJSKIM  

JUNAKOM IN JUNAŠTVOM.  

SLAVKO PEZDIR, DELO

Besedilo: Fran Levstik; priredba besedila: Ira Ratej; režija: 
Matjaž Latin; nastopata: Pavle Ravnohrib, Boštjan Gombač; 
produkcija: Cankarjev dom
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Ve» kot 115 ponovitev! 
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Za šolarje tretje triade ter dijake

Boštjan Gorenc - Pižama 
sLOLvenski klasiki v živo  

(neresno predavanje o resni literaturi) 

Stand-up nastop
 
Avtorski projekt  
Boštjana Gorenca - Pižame

 
Pižama gledalce popelje na pot od Brižinskih spomenikov do 
sodobne literature, vmes pa izvejo, kdo je s prvo posvetno pes- 
niško zbirko za nekaj let prehitel Valentina Vodnika, kdo je bil 
prvi slovenski influenser in kje je navdih iskal Srečko Kosovel.  
sLOLvenski klasiki 1 so z več kot deset tisoč prodanimi izvodi  
ena največjih slovenskih knjižnih uspešnic zadnjih let. S pre- 
delavami slovenskih literarnih klasikov v sodobno okolje sve- 
tovnega spleta in mobilnih komunikacij Pižama ni samo pre- 
pričal mladih in starejših, da znova posegajo po papirnatih  
knjigah, marveč jih je tudi premamil, da znova in z zanimanjem  
prebirajo največje bisere slovenskega književnega ustvarjanja. 
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ZA POPULARIZIRANJE KNJIŽEVNOSTI  

MED MLADIMI JE PREDSEDNIK REPUBLIKE 

BOŠTJANU GORENCU - PIŽAMI PODELIL 

PRIZNANJE JABOLKO NAVDIHA.
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Za šolarje tretje triade in dijake

Nik Škrlec 
Naj gre vse v π  

ali kako sem se naučil 3141 decimalk 
Gledališka predstava  

Ustvarjalci: Nik Škrlec, Katja Černe,  
Nika Švab, Vid Žnidaršič, Borut Bučinel; 
igra: Nik Škrlec; koprodukcija: AGRFT,  
Zavod Margareta Schwarzwald, Cankarjev  
dom, Zavod k. g. –  tovarna predstav 
Predstava je uvr©»ena v katalog kakovostnih 
predstav za otroke in mladino spletne platforme 
Zlata pali»ica. 

 

 
PONAZORITEV MISELNEGA SVETA IN MNEMNOTEHNIČNIH PRIPOMOČKOV JE NADVSE  

POUČNA, HKRATI PA GLEDALCEM PRIVLAČNA VSE DO ZADNJEGA SKOKA ONSTRAN.  

ENAKO TEMPERAMENTNO, KOT NA ODER PRIHRUMI, V DIVJEM, NEUKROČENEM TEMPU,  

V KATEREM POTEKA TA PREDSTAVA, SE VRŽE V PI … IN SE VPIŠE V SPOMIN. 

MATEJ BOGATAJ, SODOBNOST 
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Večkrat nagrajeni avtorski projekt dramskega igralca in vodi-
telja Nika Škrleca, ki je tudi državni prvak v recitiranju števila 
pi (s 3141 decimalkami)............................................................. 
Nik Škrlec želi pokazati, kaj pravzaprav počne, da mu to us-
peva, in da je to početje pravzaprav zelo sorodno gledališču, 
ustvarjanju in domišljiji. Gre za prvo predstavo, ki na oder 
postavlja mnemotehniko palače spomina, način pomnjenja 
decimalk števila pi. Nik v predstavi odigra domišljijski svet, 
ki se skriva za njegovimi številkami, ter poskuša svet mate-
matike, števil, domišljije in gledališča združiti v dinamično in 
igrivo celoto domišljijskega absurdnega sveta, v katerem je 
vse mogoče.
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Za šolarje tretje triade ter dijake

Zavod Margareta Schwarzwald 
Romeo in Julija 

Gledališka predstava 

Besedilo: William Shakespeare in ustvarjalna ekipa; koncept,  
režija: Maruša Kink; nastopajo: Patrizia Jurinčič Finžgar,  
Vid Klemenc, Lovro Finžgar / Žan Koprivnik, Jure Kopušar;  
koprodukcija: Zavod Margareta Schwarzwald, Cankarjev dom

Predstava je bila uvr©»ena v program 17. festi-
vala uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade 
Zlata pali»ica 2017 ter prejela oznako kakovostna  
predstava.

Ljubezen, ljubosumje, maščevalnost in sovraštvo so pogoste  
teme Shakespearovih zapletov. Stvar preteklosti? Nikakor. 
Režiserka Maruša Kink se je s sodelavci lotila najbolj znane 
ljubezenske zgodbe vseh časov in odlomke izvirnega besedila 
v verzih prepletla z improviziranimi dogodki iz življenja posa-
meznih likov iz zgodbe. Usodna ljubezen. Nerazumevajoča 
okolica, zaslepljena s sovraštvom. Pripadnost in podrejanje 
skupinam. Iskanje lastne identitete in glasu v svetu. Uprizoritev  
o vsebinah, s katerimi se mladi zlahka identificirajo, sprego-
vori v sodobnem gledališkem jeziku.

 
UPRIZORITEV Z IZVIRNO KOMBINACIJO 

SHAKESPEAROVIH VERZOV IN SODOB-

NEGA ŽIVLJENJA MLADOSTNIKOV VEHE-

MENTNO OBRAČUNA Z MOREBITNIMI 

PREDSODKI O ZASTARELOSTI IN  

DOLGOČASNOSTI DRAMSKE KLASIKE.  

NIKA ARHAR, MARTINA PEŠTAJ IN MILENA  

MILEVA BLAŽIČ, ZLATA PALIČICAFo
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Za šolarje druge in tretje triade ter dijake 1. in 2. letnika
 

Zavod Margareta Schwarzwald 
Veliki pok

Gledališka predstava 

Koncept: Maruša Kink, Mija Špiler; režija: Maruša Kink;  
igrajo: Jernej Čampelj, Tina Gunzek Barbara Ribnikar, Saša 
Pavlin Stošić; produkcija: Zavod Margareta Schwarzwald, 
Cankarjev dom, Mestno gledališče Ptuj

Predstava je bila uvr©»ena v program 16. festi-
vala uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade 
Zlata pali»ica 2015 ter je prejela oznako kako-
vostna predstava.

Trije mladi igralci v duhovitih, nazornih in slikovitih prizorih 
predstavljajo in interpretirajo našo skupno, človeško zgodo-
vino. Uprizoritev v zanimivih zgodbah govori o znanih znan-
stvenikih, humanistih, raziskovalcih in drugih vizionarjih, ki so 
bili dovolj radovedni, intuitivni in skeptični, da so prispevali k 
skupnemu razvoju. Za vse, ki jih zanimajo naravoslovje, astro-
nomija in fizika, pa tudi za tiste, ki jih pritegnejo zgodovina, filo-
zofija in pripovedništvo. Sporočilo je za vse enotno: razmišljaj,  
dvomi, poslušaj, beri, upaj si.

 
O ŠESTIH VELIKIH UMIH, O GENIJIH, KI NISO SVETA LE RAZLA-

GALI, AMPAK GA TUDI SPREMENILI, IZVEMO TUDI TISTO, 

ČESAR V ŠOLSKIH UČBENIKIH NE PIŠE, IZVEMO TUDI TISTO IN 

TAKO, KOT BI SI ŽELEL SLIŠATI ŽE TUDI IVAN CANKAR V SVOJI 

POVESTI MOJE ŽIVLJENJE OZIROMA V SVOJI ENAJSTI ŠOLI POD 

MOSTOM. TADEJ ČATER, MMC RTV
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Za šolarje druge in tretje triade ter dijake 
 

Zavod Margareta Schwarzwald 
Prosto po Prešernu 

 
Gledališka predstava 

 

Prosto po Pre©ernu je bila uvr©»ena v program 
16. festivala uprizoritvenih umetnosti za otroke in 
mlade Zlata pali»ica 2015 ter prejela oznako 
kakovostna predstava. 
 

Koncept: Maruša Kink, Simona Hamer, Mija Špiler; režija: 
Maruša Kink; igrajo: Jernej Čampelj, Tina Gunzek / Patrizia  
Jurinčič, Saša Pavlin Stošić; koprodukcija: Cankarjev dom,  
Zavod Margarete Schwarzwald

NAD VAŠO PREDSTAVO SMO BILI NAVDUŠENI. NAŠI OSMOŠOLCI IN 

DEVETOŠOLCI SO KAR OBSEDELI NA SEDEŽIH PO KONCU PREDSTAVE. 

ŽELIJO SI ŠE DRUGI DEL. TUDI UČITELJI SPREMLJEVALCI SMO BILI 

ISTEGA MNENJA.  

AMANDA POKORN, KNJIŽNIČARKA NA OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

Prešernove pesnitve, ki so tudi del rednega učnega progra-
ma, so v predstavi izhodišče za napeto zgodbo. Pesniške pri-
povedi Turjaška Rozamunda, Povodni mož, Krst pri Savici in 
druge preigravajo trije mladi igralci. Sveže interpretirano do-
gajanje rišejo z inovativnimi življenjskimi, humornimi in ab-
straktnimi vložki. Natančno analiziranje pesnikovega življen-
ja in ustvarjanja je avtorje pripeljalo do zanimive in poučne 
uprizoritve, ki je navdušila tako učence kot učitelje. Duh časa 
pomagajo slikati kostumografija in scenografija, avtorska 
glasba in zanosa polni nastopajoči, ki drzno oživijo lik in delo 
dr. Franceta Prešerna. Človeško do njegovih likov, spoštljivo 
do njegovega dela in življenja.
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Za šolarje druge in tretje triade ter dijake 
 

Zavod Margareta Schwarzwald 
iCankar 

 
Gledališka predstava 

Predstava je bila uvr©»ena v program 17. festi-
vala uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade 
Zlata palI»ica 2017 ter prejela oznako kakovost-
na predstava.

V predstavi bodo gledalci podrobneje spoznali lik in delo Ivana  
Cankarja, enega največjih mojstrov slovenske besede in prvega  
slovenskega poklicnega pisatelja, ter prelomne dogodke nje- 
govega življenja. Cankarja kot »upornika z razlogom«, ki bi  
bil s svojimi idejami z lahkoto tudi tukaj in zdaj. Biografski  
dogodki se bodo prepletali z njegovimi literarnimi zgodbami,  
ki bodo tvorile celoto. Močne, skoraj filmske podobe, ki jih  
v svojih delih ustvari z besedami, sestavljajo mozaik življenja 
junaka. Cankar tako pride bližje, ne izgubi pa svoje skrivnost-
nosti in pomenskosti. Obeta se nam napeta zgodba, sestavl-
jena iz resničnih dogodkov njegovega življenja in dogodkov, 
ki jih je spletla njegova domišljija. 

 

PREDSTAVA BO NEDVOMNO NAVDUŠEVALA MLADE  

IN STAREJŠE IN DRZNEM JI CELO NAPOVEDATI  

KAKŠNO GLEDALIŠKO NAGRADO. 

SIMONA KOPINŠEK, RADIO SLOVENIJA
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Režija: Maruša Kink; igrajo: Jure Kopušar, Gregor Prah,  
Nataša Keser; koprodukcija: Zavod Margareta 
Schwarzwald, Cankarjev dom, Mestno gledališče Ptuj
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Za šolarje tretje triade in dijake 1. letnika
 

Jera Ivanc 
Pesem o Odiseju

Rapsodiseja za dva po Homerju

Avtorica besedila: Jera Ivanc; režija: Ivana Djilas; avtor glasbe: 
Boštjan Gombač; nastopata: Pia Zemljič in Boštjan Gombač; 
produkcija: Cankarjev dom

Iz navdušenja ustvarjalcev nad starogrško mitologijo, gle-
dališčem in glasbo je nastala glasbeno-zvočna predstava z 
elementi pripovednega gledališča in gledališča predmetov, 
nekakšen zvrstni križanec, ki nas posrka v najbolj razburljive 
dogodke Odisejevega desetletnega vračanja iz trojanske vojne  
domov na Itako. Besedilo se Homerjevega skoraj tri tisočletja 
starega epa loteva spoštljivo, hkrati pa do njega ohranja kritično  
razdaljo. Duhovito, a nadvse resno ugotavlja, da je največji 
človekov boj še vedno tisti s samim sabo in z lastno nezmer-
nostjo.

 

NI POMEMBNO, DA OTROCI VSE RAZU-

MEJO, POMEMBNO JE, DA SPOZNAJO 

ODISEJA, DA SE ZABAVAJO IN SLEDIJO 

NJEGOVIM RAZBURLJIVIM AVANTURAM.  

IVANA DJILAS STA 

OB PREDSTAVI PRIPOROČAMO  

OGLED RAZSTAVE IDEJA V GALERIJI CD 

(VEČ V FESTIVALI IN ŠE KAJ).Fo
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Novost 
Za dijake 

 
2020 

 
Gledališka predstava 

 

»e kdo, potem izraelski pisatelj Yuval Noah  
Harari zadnjih nekaj let kraljuje na vrhu  
svetovnih lestvic najbolje prodajane literature. 
 
Harari je pisatelj, mislec, filozof, ki sebe misli tako, da misli svet,  
ki ga živi. Pri tem je celosten, zaobjeti ga želi vsega. In zato so 
njegova dela tako popularna, saj ponujajo celo(s)ten odgovor 
v tem fragmentarnem času. Režiser Ivica Buljan nam bo Hara- 
rijev svet prikazal na odru Gallusove dvorane. In prav tako iskal  
celoto, dokončen odgovor ali, z besedami Ivice Buljana: »Pred- 
stava se sprašuje o tem, kaj je dobro življenje? Sprašuje se, kako 
človeštvo uresničuje temeljni vrednoti: ljubezen in spošto- 
vanje do drugega.«

Režija: Ivica Buljan; koprodukcija: SNG Drama Ljubljana, 
Mestno gledališče ljubljansko, Cankarjev dom
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Za dijake
 

Žiga Divjak
Hlapec Jernej in njegova pravica 

Po motivih Cankarjevega Hlapca Jerneja in njegove pravice
 

Gledališka predstava 

Režija: Žiga Divjak; glasba: Damir Avdić; nastopajo: Gregor 
Zorc, Iztok Drabik Jug, Minca Lorenci; produkcija: Cankarjev 
dom in AGRFT v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani 
 
Kdo so sodobni hlapci Jerneji? Kakšni poslovni modeli omo-
gočajo novodobno suženjstvo? Ali je življenje iz rok v usta še 
človeka vredno življenje?
Generacija mladih ustvarjalcev nam ponuja vpogled zunaj 
meja mentalnega in socialnega geta – v delovno okolje, kjer raz-
merje hlapec-gospodar še zdaleč ni preseženo. Če teh meja ne 
bomo presegali in prestopali, bomo kot družba težko obstali … 

PREDVSEM PA SI ŽELIM S SVOJIMI 

PREDSTAVAMI V GLEDALCIH SPOD-

BUDITI OBČUTLJIVOST ZA PROBLEME 

SOČLOVEKA. MORDA SE BO KDO IZMED 

NJIH V NEKI SITUACIJI ODZVAL DRUGA-

ČE, KOT BI SE, ČE NAŠE PREDSTAVE NE 

BI VIDEL.  
ŽIGA DIVJAK, MLADINA
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Novost 
Za šolarje tretje triade in dijake 

Večer srečnih začetkov #3: miti, stvarjenja 
Pripovedovalsko-glasbena predstava 

 
Na začetku je bil nič. Na začetku je bil kaos. Na začetku je bila  
voda. Na začetku je bilo seme. Na začetku je bilo jajce. Na 
začetku je bil orel. Na začetku je bila ženska. Na začetku je bila  
beseda. Predstava vabi na sam začetek sveta. Z izbranimi pri-
povedmi iz svetovne tradicije stvaritvenih zgodb vzpostavlja 
podobe, s pomočjo katerih je bil rojen naš svet in iz katerih 
smo zrasli ljudje.

OB PREDSTAVI PRIPOROČAMO OGLED RAZSTAVE IDEJA V GALERIJI CD 

(VEČ V FESTIVALI IN ŠE KAJ).

Idejna zasnova, režija in dramaturgija: Špela Frlic;  
produkcija: Cankarjev dom v okviru 23. pripovedovalskega 
festivala 
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Za šolarje tretje triade in dijake

Večer nesrečnih koncev #2: antični miti 
Pripovedovalsko-glasbena predstava 

Idejna zasnova: Špela Frlic; glasba: Ana Kravanja in Tea 
Vidmar; pripovedujeta: Aljaž Jovanović in Primož Pirnat; 
produkcija: Cankarjev dom v okviru 22. pripovedovalskega 
festivala

Mitske zgodbe pogosto naseljujejo odre in filmska platna, redko  
pa jih imamo možnost srečati v njihovi najprimarnejši formi – 
pripovedovanju. Aljaž Jovanović in Primož Pirnat stopita pred 
nas kot Perzej in Tezej; v prvoosebni pripovedi oživita mitska 
junaka, s katerima obiskovalci potujejo skozi njuno razburljivo 
življenje, ki ga zaznamujejo njun junaški duh, slabosti in pleme-
nita dejanja. Vrhunski performans, ki ga subtilno dopolnjujeta 
glasbenici s svojima vokaloma in izvirnimi zvočili in glasbili. 

MITOLOGIJA JE BILA V ANTIKI PREDVSEM VSEM DOSTOPNA USTNA DISCIPLINA, V OKVIRU 

KATERE JE BILA IZVEDBA  POMEMBNEJŠA OD »USTALJENE« ZGODBE. VSAKA NOVA RAZLIČICA, 

TUDI VIZUALNA, JE BILA TAKO V ENAKI MERI »AVTENTIČNA« KOT VSE DRUGE.  

SVETLANA SLAPŠAK, ANTIČNA MITURGIJA (BELETRINA, 2017)

OB PREDSTAVI PRIPOROČAMO OGLED RAZSTAVE IDEJA V GALERIJI CD 

(VEČ V FESTIVALI IN ŠE KAJ).
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Od 30. marca do 6. aprila 2020, prostori CD
Transgeneracije 
Festival sodobnih umetnosti mladih

Tradicionalni festival sodobnih umetnosti mladih v aprilu 
je namenjen prikazu gledališke, plesne, literarne, likovne, 
fotografske in video ustvarjalnosti dijakov iz vse Slovenije. Je 
prostor srečevanja mladih z različnimi umetniškimi izrazi, 
stališči in idejami, ki jih druži želja po ustvarjalnosti. Za so-
delovanje se je treba prijaviti na razpis festivala, praviloma 
objavljen v januarju na spletni strani Cankarjevega doma. 
Dela ocenijo in izberejo selektorji, priznani strokovnjaki z 
različnih področij. Festival bomo sklenili s podelitvijo pri-
znanj najboljšim gledališkim in plesnim skupinam ter avtor-
jem izdelkov literarne, likovne, fotografske in video umet-
nosti.

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa

Program za otroke in mlade 2019/20

kako do
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Napovedujemo

Torek, 27. avgusta 2019, ob 10. uri, Klub CD
 
 

Tradicionalni zajtrk za mentorje ter koordinatorje  
kulturne in umetnostne vzgoje v Cankarjevem domu

Razgrnitev kulturnovzgojnega programa 
Cankarjevega doma za šolsko leto 2019/20,  
predstavitev novosti in pogovor z ustvarjalci.

Udeležencem zajtrka za mentorje zagotavljamo poseben  
promocijski popust pri rezervaciji predstav.
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Kako rezervirati, kupiti in vrniti vstopnice za skupine

Rezervacija

Za skupinski ogled prireditev se je treba  
vnaprej dogovoriti.

T 01 24 17 161 
M 051 374 541 
E kristina.jermancic@cd-cc.si

Termine vsako sezono ponudimo že na začetku 
septembra. Če vam ne ustrezajo, skušamo z nasto-
pajočimi uskladiti datum po vaši želji. 

 
Potrditev rezervacije

Rezervacijo potrdite z naročilnico. Pošljete jo po 
pošti na naslov: 

Cankarjev dom 
Prešernova ulica 10 
1000 Ljubljana

ali po e-pošti na naslov kristina.jermancic@cd-cc.si, 
takoj po rezervaciji. 

Na naročilnico je treba obvezno zapisati naslov, 
uro predstave ter število obiskovalcev  
(otrok, učencev ali dijakov) in spremljevalcev 
(pedagogov oz. mentorjev). 

Če naročilnice ne pošljete, sklepamo,  
da odpovedujete rezervacijo in vstopnice  
ponudimo drugim obiskovalcem.

 
Vstopnice

vam praviloma pošljemo po pošti.

Če vam jih iz objektivnih razlogov ne dostavimo, 
jih pred predstavo prevzamete v Informacijskem 
središču Cankarjevega doma (podhod Maxija).  
Morebitne spremembe nam sporočite najpozneje 
deset dni pred prireditvijo.

Spremljevalci

Število spremljevalcev je treba zapisati  
na naročilnici ločeno od otrok. Priznavamo  
brezplačno vstopnico za spremljevalca na  
petnajst otrok, preostale vstopnice naročniku  
(vrtcu ali šoli) zaračunamo.

 
Odpoved vstopnic

Če se kateri od otrok, učencev ali dijakov predstave 
ne more udeležiti, lahko njegovo vstopnico zamen-
jate za dobropis, a samo če odpovedano vstopnico 
vrnete najpozneje pred začetkom prireditve v Infor-
macijskem središču CD ali pri hostesi pred vhodom 
v dvorano. Po predstavi dobropisa ni več mogoče 
dobiti. Število vrnjenih vstopnic ne sme presegati 
desetih odstotkov vseh rezerviranih oz. naročenih 
vstopnic.

 
Plačilo vstopnic

Poleg vstopnic po pošti prejmete tudi račun z 
osemdnevnim plačilnim rokom.

Ob vračilu vstopnic vam pošljemo dobropis v 
ustreznem znesku.

 
Cene vstopnic in popusti

Posamezna vstopnica 7‘50 EUR (razen predstav 
v okviru Pripovedovalskega festivala in nekaterih 
gostujočih predstav)

10-odstotni popust pri nakupu vstopnic za skupine 
iz Ljubljane

15-odstotni popust za skupine od drugod

Za spremljevalce brezplačne vstopnice, če njihovo 
število ne presega 10 odstotkov celotnega naročila. 



Rezervacije in dodatne informacije

T (01) 2417 161 
E kristina.jermancic@cd-cc.si 
F (01) 2417 417 (naročilnice)

Cankarjev dom 
Prešernova cesta 10 
1000 Ljubljana 
 
S www.cd-cc.si

 
Informacijsko središče  
in prodaja vstopnic CD 
(podhod Maxija)  
 
T (01) 2417 29 
F (01) 2417 322 
E vstopnice@cd-cc.si

Ob delavnikih odprto od 11. do 13. in od 15.  
do 20. ure, ob sobotah od 11. do 13.  
ter uro pred prireditvami. 
 
 
Kulturnovzgojni  
in humanistični program

Barbara Rogelj, vodja programa

T (01) 24 17 162 
E barbara.rogelj@cd-cc.si

Renata Šebez, vodja projektov

T (01) 24 17 165 
E renata.sebez@cd-cc.si 

Cankarjev dom si pridržuje pravico 
do spremembe programa.

Program kulturne vzgoje omogoča 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost,  
kulturo in šport Republike Slovenije.
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36.000 m² zanimivosti

Cankarjev dom je bil zgrajen po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja in je uvrščen 
v kulturno dediščino Slovenije. 

Začetek delovanja sega v leto 1980, ko so bile v Linhartovi dvorani že prve prireditve.

Odprtje Gallusove dvorane je bilo 23. septembra 1982, ko so na koncertu z  
Orkestrom Slovenske filharmonije prvič zazvenele tudi največje orgle v Sloveniji, 
izdelane po naročilu v berlinski delavnici Karla Schukeja.

Po skupni površini je Cankarjev dom eden največjih kulturnih centrov v Evropi in meri  
36.000 m².

V dvoranah in preddverjih se zvrsti približno tisoč prireditev na leto, ki se jih  
udeleži več kot štiristo tisoč obiskovalcev. 

Prireditve kulturnovzgojnega programa vsako sezono  
obišče okoli trideset tisoč otrok, učencev in dijakov.
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Spoznajte Cankarjev dom pobliže

Za otroke do 10. leta

Brki in skodelica kave

Polurna delavnica o kulturi,  
Ivanu Cankarju in Cankarjevem domu

Delavnica imenitno dopolnjuje obisk izbrane 
predstave, tako da otroci poleg dogajanja na 
odru razširijo pogled tudi v zakulisje in kultur-
no-umetniško ozadje.

Za skupine od 10 do 30 otrok 20 EUR 

Ob skupinskem obisku katere koli prireditve iz 
programa CD brezplačno 

Za dogovore pokličite 
T 01 2417 161

Ogledi dvoran in preddverij CD 

Za skupine od 10 do 30 obiskovalcev  
20 EUR 

Ob skupinskem obisku katere koli prireditve  
iz programa CD brezplačno 

Predstavitev orgel

Za skupine od 10 do 100 obiskovalcev 20 
EUR

Ogledi zaodrja

Za strokovne skupine od 5 do 12  
obiskovalcev  
5 EUR na osebo 
Naročilo mesec dni pred želenim terminom

Za oglede se je treba vnaprej dogovoriti 
T 01 2417 137
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Za otroke do 10. leta

Kulturni duhec in Domišljija najdeta dom

Ilustrirana pravljica o tem, kje lahko srečamo Kul-
turnega duhca in Domišljijo ter zakaj se je z njima 
imenitno družiti.

Knjižica je odlična priprava na obisk prireditev v 
Cankarjevem domu in na voden ogled njegovih 
prostorov.

Cena knjige v trdi vezavi 8 EUR

Nakup v Informacijskem središču CD ali  
z naročilom na E vstopnice@cd-cc.si 
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Buljan, Ivica str. 46 
Celarc, Blaž str. 26 
Čampelj, Jernej str. 43 
Divjak, Žiga str. 47 
Djilas, Ivana str. 28, 45 
Dovč, Janez str. 24, 25, 29 
Drabik Jug, Iztok str. 47 
Finžgar, Lovro str. 41 
Glasbena mladina ljubljanska str. 32 
Glasbena mladina Slovenije str. 34 
Golob, Žiga str. 26 
Gombač, Boštjan str. 24, 25, 26,28, 45 
Gorenc, Boštjan – Pižama str.  39 
Gračner, Nataša Barbara str. 37 
Gunzek, Tina str. 42, 43 
Hieng Samobor, Barbara str. 37 
Ivanc, Jera str. 45 
Jovanović, Aljaž str. 49 
Jurinčič, Finžgar Patrizia str. 41, 43 
Kapun, Alja str. 17 
Katalena str. 28 
Keser, Nataša  str. 44 
Kink, Maruša str. 41, 42, 43 
Klemenc, Vid str. 41 
Konvalinka, Katja str. 20, 23 

Na naših odrih
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Koprivnik, Žan str. 41 
Kopušar, Jure  str. 41, 44 
Krajnčan, Romana str. 18 
Kus, Peter str. 27 
Latin, Matjaž str. 21, 38 
Lorenci, Minca str. 47 
Malalan, Danijel str. 18 
Milčinski, Nana str. 23 
Pavlin Stosić, Saša str. 42, 43 
Pegan, Katja str. 19 
Pirnat, Primož str. 49 
Ravnohrib, Pavle str. 38 
Ratej, Ira str. 38 
Samobor, Igor str. 37 
Slovenski tolkalni projekt str. 30, 31 
Strnad, Nina str. 26 
Strniša, Gregor str. 22 
Škrlec, Nik str. 40 
Štefan, Anja str. 24, 25, 26 
Torkar, Klemen str. 20, 23 
Tribušon, Matjaž str. 37 
Zemljič, Pia str. 45 
Zorc, Gregor str. 47 
Zornik, Vesna str. 28 
Žilavec, Gorazd str. 19 
Yebuah Tiran, Irena str. 23

Buljan, Ivica str. 46 
Celarc, Blaž str. 26 
Čampelj, Jernej str. 43 
Divjak, Žiga str. 47 
Djilas, Ivana str. 28, 45 
Dovč, Janez str. 24, 25, 29 
Drabik Jug, Iztok str. 47 
Finžgar, Lovro str. 41 
Glasbena mladina ljubljanska str. 32 
Glasbena mladina Slovenije str. 34 
Golob, Žiga str. 26 
Gombač, Boštjan str. 24, 25, 26,28, 45 
Gorenc, Boštjan – Pižama str.  39 
Gračner, Nataša Barbara str. 37 
Gunzek, Tina str. 42, 43 
Hieng Samobor, Barbara str. 37 
Ivanc, Jera str. 45 
Jovanović, Aljaž str. 49 
Jurinčič, Finžgar Patrizia str. 41, 43 
Kapun, Alja str. 17 
Katalena str. 28 
Keser, Nataša  str. 44 
Kink, Maruša str. 41, 42, 43 
Klemenc, Vid str. 41 
Konvalinka, Katja str. 20, 23 
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