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18. in 19. junij 2014

KAMIŠIBAJ ZGODBE MED SLIKO IN BESEDO

Četrtek
19. junij

Dvodnevni festival kratkih zgodb bomo posvetili druženju besedne in
likovne umetnosti v obliki japonskega kamišibaja: kami – papir, šibai –

10.00

drama/gledališče. Prav naslov nam pove, da gre za mejno uprizoritveno

Kamišibaj predstave za najmlajše
Jana - Hana Jamnikar: Bolha in uš

umetnost oziroma način predstavitve zgodbe v besedi in sliki.

Mateja Jerina Gubanc: Deset malih piščančkov

Sreda

V Sloveniji je bila prva javna predstava kamišibaja v aprilu 2013 v Hiši
otrok in umetnosti ob pripovedovalskem festivalu Pravljice danes. V

18. junij

avgustu 2013 je društvo Zapik v Piranu že pripravilo prvi slovenski

Jelena Sitar: Vražja njiva
18.00 - 19.00

festival kamišibaja. Navdušenje, ki spremlja izvedbe kamišibaja tako s
strani izvajalcev kot gledalcev-poslušalcev, je tolikšno, da se že redno
izvaja v Kranju, Novem mestu, Mariboru in v Ljubljani. V naš program,
ki ga pripravljamo v sodelovanju z Društvom Zapik, so vključeni nastopi

Marjeta Hribar: Murenček in mravlja
10.00

Jerca Cvetko, Jure Engelsberger: Dve zgodbi o treh zajčkih

Simona Kavčič: Gospod in hruška

Marjan Kunaver: Pritisni tukaj!

Igor Cvetko: Vrata

slovenskih izvajalcev kamišibaja. Ti bodo postregli z zgodbami, ki so
jih že ustvarili in s tistimi, ki še nastajajo. V pripovedovanju se bodo

17.00

Kamišibaj delavnica za otroke

knjižničarji, učitelji, vzgojitelji in mladi ustvarjalci, ki so pridobivali
sliki namenjamo otrokom in odraslim.

19:00

Okrogla miza:

Kamišibaj nekoč in danes - didaktična ali umetniška forma

preizkusili tako prekaljeni lutkarji, likovniki in gledališki ustvajalci kot
znanje na seminarjih Kamišibaja v zadnjih mesecih. Zgodbe v besedi in

Andrej Adamek: Trije medvedi

Kamišibaj predstave za najmlajše

18:00

lutkovno-glasbena predstava v okviru projekta
Svetovne lutke
Društvo Humanitas: Rešilni čoln
spremljevalni
program

20:00

Kamišibaj predstave za odrasle

Jerca Cvetko, Jure Engelsbeger: Dekle je po vodo šlo,
Vasilica
Andrej Adamek: Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš
Valda Janjanin: Medved male lune
Jerca Cvetko, Jure Engelsbeger: Okostnjakinja
Igor Cvetko: O belem leopardu

