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10.00 Kamišibaj za otroke:
      • Jerca Cvetko: Ovčka Olga (avtorska)
      • Jelena Sitar: Pisana ptica (avtorska)
      • Vlasta Kolar: Zabaven dan pri slonovih (avtorska)
      • Igor Cvetko: Razumem karkoli (Milan Dekleva)

12.00 Predstavitev kamišibaja za predstavnike Zavoda za 
 šolstvo RS in strokovnjake predšolske vzgoje:
      • Ponovitev nekaterih predstav iz programa ob 10.00
      • Primeri dobre prakse (vzgojiteljice vrtca na Igu): 
 Suzana Srnjak: Ježek in listki (avtorska) 

17.00 Kamišibaj za otroke: 
      • Valda Janjanin in Andrej Adamek: Prepirljive  
 prepelice (ljudska)
      • Djonas Abdillah: Ljudje (ljudska)
      • Marjan Kunaver in Irena Rajh: O miški, ki si je  
 želela … (avtorska) 

18.00 Okrogla miza:  
 Pojavne oblike kamišibaja v Sloveniji  
 (vodi: Jelena Sitar)

ZMAJ KAMIšIbAJ -  
2. ljubljanski festival Kamišibaj gledališča
Kami – japonsko papir in šibaj - gledališče se tudi pri nas uspešno 
družita. Tradicionalno japonsko pripovedovanje zgodb ob malem le-
senem odru, za nas nova umetniška disciplina, dobiva v Sloveniji vse 
več privržencev. Tudi ljubljanski kamišibajkarji bajajo svoje zgodbe vse 
lepše, vse bolje in vse več jih imajo na repertoarju. Tako je mag. Igor 
Cvetko letos lahko sestavil precej bogatejši festival kot lansko leto. 
Kamišibjakarji so ilustratorji, učitelji, lutkarji, arhitekti, antikvarji … 
skratka vsi, ki se z zgodbami pogosto srečujejo in jih imajo radi. Vse 
leto so se skupaj z drugimi slovenskimi ustvarjalci kamišibaja sre-
čevali prav tu, v Hiši otrok in umetnosti, ter pod mentorstvom Društva 
Zapik raziskovali to mejno gledališko obliko. Iskali so odgovore na 
številna vprašanja, ki jih ponujajo slike in zgodbe, ter predstavljali 
publiki in drug drugemu nove zgodbe in nova odkritja. Tako je bilo 
tudi med gledalci vsak mesec več navdušencev za kamišibaj. 

Publiki bodo ljubljanski kamišibajkarji letos ponudili pet program-
skih sklopov. Dva dopoldneva bodo namenili otroški publiki iz ljub-
ljanskih vrtcev, popoldne otrokom in staršem v kontekstu družinskega 
gledališča in en večer odrasli publiki. Enega od sklopov bomo name-
nili predstavnikom Zavoda za šolstvo in strokovnjakom predšolske 
vzgoje in jim predstavili možnosti kamišibaja pri uresničevanju 
kurikularnih ciljev v vrtcu. Njim bodo izvajalke kamišibaja iz vrtca 
Krimček na Igu predstavile svoje kamišibaje kot primere dobre 
prakse. Veselimo se tudi obiska bodočih vzgojiteljev, zdaj študentov 
Pedagoške fakultete v Kopru. V spremljevalnem programu festivala 
Zmaj Kamišibaj pripravljamo okroglo mizo, ki jo bo vodila Jelena 
Sitar, režiserka, dramaturginja in pedagoginja, O pojavnih oblikah 
kamišibaja v Sloveniji, v ustvarjalni delavnici pa si bodo otroci pod 
strokovnim vodstvom Ateljeja Slikovedke lahko sami ustvarili svoje 
male zgodbe v sličicah.

 
20.00  Kamišibaj za odrasle:
      • Vasja Semolič: O angelčku in hudičku (Saša Vale)
      • Jerca Cvetko: Igra senc (Tomaž Lavrič)
      • Jure Engelsberger: Panter (Rainer Maria Rilke)
      • Katarina batagelj: Vanček (Anton Pavlovič Čehov)   
      • Rok Glavan: Gospod Libar (Darko Macan) 

Sreda

 
10.00 Kamišibaj za otroke:
 • Olga Kuzmich: Kalabok (ljudska)
 • Jerca Cvetko: Trije prašički (brata Grimm)
 • Julieta Kubik de Habjanič: Uganka (avtorska)
 • Mojca Sever Mrhar: bajka o nastanku Ribnice  
 (avtorska) 
 • Jure Engelsberger: Murenček gre na morje  
 (avtorska) 

17.00 Delavnica kamišibaja za otroke  
 (vodi: Jerca Cvetko, Atelje Slikovedke) 

Četrtek


