
   
 

 

24. 11. – 30. 12. 2017 
17.00, Vodni stolp, Židovski trg, Slomškov trg, Muzej Narodne osvoboditve Maribor 

ANA LUMINA ● svetlobne instalacije 

Ko decembrsko temo preženeta svetloba in ustvarjalni duh. 

Pet let je minilo, odkar je Ana Plamenita zimski mraz in temo v Mariboru prvič pregnala z ognjem. Letos bo predpraznično mesto 
osvetljevala Ana Lumina, ki je ognjene zublje zamenjala s sojem stoterih luči. Več kot mesec dni bodo žarele, osvetlile doslej pozabljene 
kotičke mesta in poskrbele, da bo festivalsko vzdušje zaživelo tudi tam, kjer se ga niste nadejali!  

Svetlobne instalacije bodo zažarele na Slomškovem trgu, Židovskem trgu, pred Vodnim stolpom ter ob Muzeju narodne osvoboditve 
Maribor. Priložnost za ustvarjanje svetlobnih ambientov so dobili mladi slovenski umetniki, ki javni prostor osvetljujejo s sodobno 
umetnostjo, ter vi, mladi in stari, veliki in majhni prebivalci in obiskovalci Maribora.  

Obujen spomin na tople poletne večere polne kresničk v instalaciji Fantastični biotop se bohoti na Slomškovem trgu. Spomnimo se 
brezskrbnih otroških iger v visoki travi in v mrzli noči pustimo svojo svetlobno sled v Igri v travi pri Muzeju NO. Z enim samim pogledom 
zaobjemimo sijajne Plečnikove mojstrovine v Plečnikovem parku pri Muzeju NO. Prisluhnimo bitju srca drevesa, Utrip srca odmeva na 
Židovskem trgu, in pokukajmo v odprte kovčke polne spominov, CAR-GO, pri Vodnem stolpu. 

 
FANTASTIČNI BIOTOP, Slomškov trg 

Svetlobne instalacije živali in rastlin, ki prikličejo topel in radosten spomin. 

Pod mentorstvom Katje Paternoster je nastal Fantastični biotop oziroma čarobni park, svet svetlečih živali in rastlin, ki so jih iz 
reciklirane plastike in svetil izdelali udeleženci delavnice.  

◊ Mentorica: Katja Paternoster, sodelujoči: Dario Dogša, Katarina Kersnik, Simon Sekereš, Simon Sovič, Maruša Lesjak, Sanja Plantal 

 
UTRIP SRCA, Židovski trg 

Drevo, ki utripa v ritmu tvojega srca. 

Človek in narava sta že od nekdaj močno povezana in prav na tem temelji projekt Utrip srca. Avtorja sta v središče drevesa postavila 
veliko srce, iz katerega se v krošnjo raztezajo svetlobne žile. Na deblo pritrjen senzor meri srčni utrip obiskovalca in glede na utrip se s 
pomočjo LED trakov preko stopenjskega prehoda jakosti svetlobe ustvari učinek bitja srca in pretakanja krvi po žilah. 

◊ Avtorja: Sabina Černič & Janez Grošelj, Fakulteta za arhitekturo Ljubljana 

 
IGRA V VISOKI TRAVI, Muzej NO Maribor 

Nostalgija po brezskrbnih otroških dneh in igrah v visoki poletni travi. 



   
 

Instalacija je zasnovana kot mreža 64 vertikal, ki se ob dotiku zasvetijo. Ideja izhaja iz spomina na otroško igro v visoki travi, kjer 
obiskovalec s premikanjem ustvarja svojo sled in s tem za kratek čas ustvari podobo prostora. Pojemajoča svetloba vertikalnih 
elementov ponazarja travna stebla, ki se, poteptana med igro, sčasoma ponovno dvignejo in zabrišejo sledi. 

◊ Mentorja: doc. dr. Tomaž Novljan in doc. dr. Matej B. Kobav, sodelujoči: Anže Erjavec, Maruša Mali, Nuša Mihalič in Klemen Mraz, 
Koprodukcija: Fakulteta za arhitekturo Ljubljana in Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana 

 
PLEČNIKOV PARK, Muzej NO Maribor 

Hudomušna interpretacija Plečnikovih mojstrovin. 

Eden najpomembnejših slovenskih arhitektov je poleg Ljubljane močno zaznamoval tudi druga evropska mesta, Prago in Dunaj. Čeprav 
v Mariboru Plečnik ni pustil svojega arhitekturnega pečata, pa ga lahko spoznate v okviru projekta Plečnikov park. Instalacija tematizira 
elemente Plečnikove arhitekture – dediščina velikega arhitekta je hudomušno reinterpretirana kot sodobna kulisa zabaviščnega parka. 

◊ Mentorja: doc. dr. Tomaž Novljan in doc. dr. Matej B. Kobav, sodelujoči: Lana Arih, Blaž Jagarinec, Jure Kozlevčar in Jan Krek, 
Koprodukcija: Fakulteta za arhitekturo Ljubljana in Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana 

 
CAR-GO, Vodni stolp 

Izlet v polpreteklo zgodovino božičnih praznikov v duhu stare šole. 

S projektom CAR-GO se spominjamo preteklih prazničnih dni. Stari avtomobili, osvetljeni od znotraj, služijo kot prostor, kamor smo 
postavili stare okraske z božičnih jelk, ki so nam jih podarili meščani. Časovna kapsula nas popelje v obujanje spominov na pretekle 
božične dni, ki smo jih preživeli s svojimi bližnjimi.  

◊ Avtorja: Borut Bučinel in Miha Zupan 

 

Petek, 24. 11. 2017 
 
18.00, pred Muzejem NO Maribor 

PO POTI ANE LUMINE ● vodeni ogledi 

Odkrivanje posebno lepih kotičkov mesta, osvetljenih s čarnimi postavitvami Ane Lumine. 

Vsi, ki bi radi Ano Lumino in njeno svetlobo spoznali nekoliko pobližje in slišali njeno zgodbo, ste vabljeni, da se nam pridružite na 
vodenem ogledu. Dobimo se pri Muzeju NO Maribor, od koder se bomo laternami podali Po poti Ane Lumine v spremstvu Maje Pegan. 
Postrežemo vam tudi s skodelico dišečega vročega čaja, da nam bo še topleje. 

◊ Maja Pegan, Društvo Hiša! ter sodelujoči posamezniki in organizacije 

 
19.00 do 22.00, Gosposka ulica 

GOSPE IN GOSPODJE, NA PRAZNIČNO GOSPOSKO! ● druženje v mestu 

Praznično druženje na Gosposki ulici, ko mesto zažari v soju stoterih luči. 

Prižig novoletnih lučk in vstop v praznični mesec s sabo nosi dobro voljo, druženje in preživljanje prostega časa v mestu, v soju stoterih 
luči. Da bo praznično vzdušje in mestni vrvež zajel tudi Gosposko ulico, bodo poskrbeli njeni akterji, ki letos dodajajo svoj pridih. Z novo 
okrasitvijo bodo Gosposko naredili spet gosposko in vanjo vnesli duh domačnosti. Vzemite si čas, poklepetajte z znanci in dodajte svoj 
ščepec prazničnosti. 

◊ akterji Gosposke ulice 

 

Sreda, 29. 11. 2017 
 



   
 

18.00, pred Muzejem NO Maribor 

PO POTI ANE LUMINE ● vodeni ogledi 

Odkrivanje posebno lepih kotičkov mesta, osvetljenih s čarnimi postavitvami Ane Lumine. 

Vsi, ki bi radi Ano Lumino in njeno svetlobo spoznali nekoliko pobližje in slišali njeno zgodbo, ste vabljeni, da se nam pridružite na 
vodenem ogledu. Dobimo se pri Muzeju NO Maribor, od koder se bomo laternami podali Po poti Ane Lumine v spremstvu Maje Pegan. 
Postrežemo vam tudi s skodelico dišečega vročega čaja, da nam bo še topleje. 

◊ Maja Pegan, Društvo Hiša! ter sodelujoči posamezniki in organizacije  

 

Med 1. 12. in 29. 12. 2017 
 
Petki, 16.00–20.00 (24. 12. zaprto) 

Sobote in nedelje, 10.00–13.00 in 16.00–20.00 

Sobota, 25. 12. 2017, 16.00–20.00 

Od nedelje, 26. 12., do srede, 29. 12. 2017, 10.00–13.00 in 16.00–20.00 

Vetrinjski dvor, Umetniška sobana 

TOPLO IN MEHKO ● razstava polstenih oblačil in modnih dodatkov Diane Mureškič 

Umetniško sobano v Vilinskem dvoru ves mesec krasijo volneni izdelki Diane Mureškič. Topli kot sonce, mehki kot sanje, spleteni s 
pogumom in strastjo. 

Diana Mureškič je vizualna umetnica, ki svoj navdih črpa iz narave, najraje pa ustvarja z volno in glino. Njena prva ljubezen je keramika, 
nič manj izrazna pa ni v tradicionalni tehniki polstenja, ki jo nadgrajuje na sodoben in svojstven način. V volno, ki je osnova vseh njenih 
kreacij, vpleta različna naravna vlakna – svilo, remio, konopljo, viskozo, bombaž in bambus. Pod njenimi spretnimi prsti nastajajo 
številni unikatni izdelki za kulturo bivanja ter ekstravagantni modni dodatki in oblačila, ki bi jih bila vesela vsaka vila. 

◊ Diana Mureškič 

 

Petek, 1. 12. 2017 
 
16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Vile Storžice – oblikovanje okrasnih elementov 

◊ Staša Štajnpihler, Društvo Velenjski raziskovalni studio Venera 

Zvonovi – delavnica oblikovanja zvoncev in drugih predmetov iz gline, prodajna razstava 

◊ Suzana Rajh, Lončarski center Maribor 

Kvačkane Zvončnice – delavnica kvačkanja, izdelovanja okraskov 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

OTVORITEV VILINSKEGA DVORA: OD ISKRIC DO SVETLOBE ● plesno modni šov z zgodbo o svetlobi 

Svetla, glasna, mehka, modna in strastna otvoritev Vilinskega dvora. Naj se iskri, svetli in živi! 



   
 

Ker si svetloba spleta gnezda tam, kjer so doma dobri ljudje, si enega vsako leto splete tudi v Vilinskem dvoru. Na gorečno otvoritev 
povabljeni vsi! Naša srca bodo razvnemali bobnarji in plesalci Plesne izbe Maribor, v mehke kreacije Diane Mureškič zavite vilinke bodo 
paša za naše oči, s pesmijo in zgodbo o svetlobi prepleten dogodek je uvod v srčno dogajanje, ki nam bo krajšalo zimske dni. Za gmašno 
okrasitev dvorišča, odra in toplih prostorov skrbijo Borut Wenzel, Alja Krofl in ekipa Zavoda MARS Maribor. Za vse lepe trenutke pa mi 
skupaj z vami, z ramo ob rami. Na svetlobo, druženje in ustvarjanje, ki dobro v nas predrami! 

◊ Plesalci in tolkalci Plesne izbe Maribor, Anita Čanadi, Tina Sovič, Diana Mureškič, Mojca Kasjak, Vojka Miklavc, Borut Wenzel, Alja 
Krofl in ekipa Zavoda MARS Maribor 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

WILD STRINGS TRIO ● koncert 

Otvoritvena glasbena poslastica, ki na krilih folka in improvizacije s samosvojimi ritmi navdušuje s pristno energijo – Wild Strings Trio! 

Ljubljanska zasedba Wild Strings Trio je vzniknila leta 2014 kot naveza med slovaško jazz violinistko Petro Onderufovo, francoskim 
klasičnim čelistom Tobyjem Khunom ter slovensko-balkanskim kitaristom Aleksandrom Kuzmićem. S silnim zagonom, pristno 
medsebojno predanostjo ter z željo po ustvarjanju unikatnega zvoka člani zasedbe vešče nadgrajujejo zastavljen izziv – združevati 
glasbene zvrsti, ki so jih srečevali na svojih samostojnih glasbenih poteh, se z njimi igrati. Njihova glasba, globoko zakoreninjena v folku 
in improvizaciji, je preko zapletenih taktov in avtorskih aranžmajev razvila izrazit prepoznaven ritem, ki preseneča, navdušuje in 
navdihuje občinstvo po vsej Evropi. Wild Strings Trio igrajo povsod, na ulicah in velikih odrih, v galerijah in barih ter s seboj nosijo 
brezkončne količine energije, radosti in veselja, ki jih s čistim užitkom delijo s svojim občinstvom. Njihov prvi album, posnet v jeseni leta 
2015, nosi ime Lost Weekend. 

◊ Wild strings trio so: Petra Onderufová (SVK), violina, Aleksander Kuzmić (SLO), kitara, Toby Kuhn (FRA), violončelo 
 

Sobota, 2. 12. 2017 
 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Ogledalce za pravo princeso – izdelovanje žepnih ogledalc 

◊ Staša Štajnpihler, Društvo Velenjski raziskovalni studio Venera 

Ptičja hiška – delavnica izdelovanja ptičjih krmilnic iz lesa 

◊ Zmago Kovač 

Volneni lampijoni – delavnica polstenja 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 

 
11.00, Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana 

PLESNO POPOTOVANJE NA VZHOD ● plesne delavnice 

Živopisno doživetje kultur skozi ples. 

Svilena pot je preko Bližnjega in Daljnega vzhoda povezala ljudi in kraje skoraj neskončnih oddaljenosti, geografsko in kulturno. Na 
našem plesnem popotovanju na Vzhod se bomo srečali z nekaterimi zanimivostmi orientalskega in indijskega plesa. Živopisno doživetje 
različnih kultur skozi ples v prav posebni delavnici, primerni za stare in mlade. 

◊ Zavod Ornament, Edita Čerče 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

PRINCESKA NA ZRNU GRAHA ● lutkovna predstava 



   
 

Hudomušna predstava o tem, kako spijo prave princese in še čem. 

Esmeralda, principala potujoče komedijantske »kompanije«, ima polne roke dela s šolanjem novih pomočnikov, Antonija in Serafine. 
Hoja po vrvi in žongliranje sta popolni polomiji, tudi premetov še nista osvojila, le kaj naj z njima? A pravita, da znata animirati lutke in 
zmoreta odigrati pravljico o Princesi na zrnu graha. Jima verjamemo? Pogumni, povabljeni na predstavo o princu, ki si želi za nevesto 
čisto pravo princeso! 

◊ Lutkovno gledališče Velenje, Vanja Kretič, Noemi Čop, Borut Ring 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

THE SWINGTONES ● koncert 

Drage dame, dragi gospodje, zabava se začne na plesišču. Nocoj za nas igrajo The Swingtones! 

The SwingTones je zbor odličnih glasbenikov. Od leta 2010 igrajo na swing plesnih večerih doma in v tujini, z veseljem in značilno 
hudomušnostjo pa tudi na samostojnih koncertih. Sebastijan Lukovnjak z vokalom in na kitari, Matjaž Dajčar na kitari, Matjaž Vertuš na 
kontrabasu, Jože Zadravec za bobni in Grega Zver na saksofonu poskočno vozijo svoj repertoar med žanri, kot so charleston, swing, rock 
'n' roll in rockabilly. Na Vilinskem odru se bodo predstavili izključno z avtorskimi skladbami, tudi z uspešnicama Vse skupaj ni nič in Taka 
kot si, ki sta zapeljali že zelo veliko plesalk in plesalcev na plesišča po vsej Sloveniji. Obljubljajo večer, poln dobre glasbe in plesa. Naj se 
zabava prične! 

◊ The Swingtones so: Sebastijan Lukovnjak, vokal, kitara, Matjaž Dajčar, kitara, Matjaž Vertuš, kontrabas, Jože Zadravec, bobni, Grega 
Zver, saksofon 

 

Med 2. 12. in 29. 12. 2017 
 
Petki, 16.00–20.00 (24. 12. zaprto) 

Sobote in nedelje, 10.00–13.00 in 16.00–20.00 

Sobota, 25. 12. 2017, 16.00–20.00 

Od nedelje, 26. 12., do srede, 29. 12. 2017, 10.00–13.00 in 16.00–20.00 

Vetrinjski dvor, Vilinsko razstavišče 

ZAKULISJE – OD IDEJE DO NAKITA ● razstava nakita profesionalnih oblikovalcev 

Otvoritev razstave, sobota, 2. 12. 2017, ob 19.00 

Vilinsko razstavišče na ogled postavlja izbrane kose priznanih slovenskih profesionalnih umetnikov, oblikovalcev sodobnega nakita. 

Nakit je človekov osebni okras, oblikovanje nakita pa ena najstarejših oblik dekorativne umetnosti. Razstava Zakulisje – od ideje do 
nakita nam ponuja vpogled v širok spekter različnih kosov, ki so jih izdelali priznani slovenski oblikovalci sodobnega nakita. Vsak izdelek 
je opremljen s pripadajočo fotografijo in avtorskimi skicami, ki nam razkrivajo zakulisje nastajanja in ideje, iz katerih so zrasle kreativne 
rešitve. 

◊ Umetniki oblikovalci: Aleksandra Atanasovski, Petra Bole, Romi Bukovec, Nataša Druškovič, Mirza Grošič, Nataša Grandovec, Aleš 
Hočevar, Anda Klančič, Jure Kodre, Sandra Kocjančič, Olga Košica, Martina Lončar, Martina Obid Mlakar, Uršula Rihtar, Christoph Steidl 
Porenta, Dalija Sega, Huberto Široka, Rok Široka, Žare Ognjenović 

 

Nedelja, 3. 12. 2017 
 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 



   
 

Prababičina šolska tablica – izdelovanje tablic 

◊ Staša Štajnpihler, Društvo Velenjski raziskovalni studio Venera 

Venci (ne)vejli – delavnica izdelovanja vencev iz zimzelenega rastja in naravnih plodov 

◊ Nataša Petelin, Zavod MARS Maribor 

Vilinske kape – delavnica strojnega in ročnega šivanja 

◊ Nina Logar, Zavod MARS Maribor 

 
11.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

GREMO NA ŠTAJERSKO ● godba 

Praznična (z)godba na pihala, ki razveseli srce, z godbeniki in godbenicami Godbe veteranov Štajerske.    

Godba veteranov Štajerske je bila ustanovljena leta 2002, vsi njeni člani pa izpolnjujejo tri pogoje; vsi so starejši od 50 let, vsi igrajo 
instrument, ki se uporablja v godbi in vsi imajo veselje do glasbe. Čeprav so nekateri godbeniki še vedno člani svojih matičnih orkestrov, 
je sodelovanje med vrstniki manj zahtevno. Pri veteranski godbi je poudarek na druženju! Vsako leto izvedejo pet ali šest nastopov. 
Vabil je veliko, zato skrbno izbirajo, kje igrajo. Dirigent Ervin Hartman letos praznuje 50-letnico dirigiranja v Pihalnem orkestru Pošta 
Maribor, kar je svojevrsten dosežek v evropskem merilu. Godba veteranov Štajerske pa slavi 15 let delovanja in je ob tej priložnosti 
izdala tudi svojo novo zgoščeno z naslovom Gremo na Štajersko. V Vilinskem mestu se bodo predstavili z venčkom prazničnih skladb.  

◊ Godba veteranov Štajerske pri KUD Pošta Maribor 

 
18.00, Vetrinjski dvor, Vilinski kino v Vilinski dvorani 

MARTIN KRPAN in PIKAPOLONICA HOČE ODRASTI ● kratka slovenska animirana filma, 36 minut 

Privoščite si družinski filmski večer v Vilinskem kinu. Gledamo animirane filme Miha Knifica. 

Filmski večer sestavljata dva slovenska kratka filma. Martin Krpan, najmočnejši knjižni junak, živi tudi na platnu. S svojo kobilo tovori 
sol, kar je v cesarstvu strogo prepovedano, zato so mu mejači ves čas za petami. Ko strašni Brdavs napade Dunaj, cesar pokliče Krpana 
na pomoč. Film je režiral Miha Knific, Strup produkcija.  

Predfilm Krpanovi dogodivščini pa je zgodba o pikapolonici, ki se odloči odrasti. V želji po odgovorih zapusti zavetje varnega domačega 
travnika in se poda v neznani svet. Tudi Pikapolonica hoče odrasti je delo režiserja Miha Knifica, v produkciji Shakemon. 

Filme spremljajo pogovori. 

◊ Hana Repše, Društvo za razvoj filmske kulture, Strup produkcija in Shakemon  

 

Med 4. 12. in 21. 12. 2017 
 

Od ponedeljka do četrtka, 13.00–18.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica 

MARSOVA IGRALNICA ● igralnica, čitalnica in mala ustvarjalnica 

Popoldnevi so za druženje v naročju prijazne in tople Marsove igralnice. 

Tudi med tednom se družimo v Vilinskem dvoru. Po sprehodu skozi mesto zavijemo na dvorišče, kjer nas za vrati Kluba Wetrinsky čaka 
Marsova igralnica. Na mehki preprogi igrače, na policah knjige, med četrto in šesto pa še luštne ustvarjalne delavnice. Pridite s prijatelji, 
s starši ali starimi starši, ki lahko v miru popijejo kavico ali čaj, vile in vilinci pa dišeč vilinski kakav, za vse imamo lepo besedo in prijazen 
pozdrav.  

◊ mentorice Zavoda MARS Maribor 

 



   
 

Torek, 5. 12. 2017 
 
17.00, Pionirska knjižnica Rotovž 

PRAVLJIČNE URE V PIONIRSKI KNJIŽNICI ROTOVŽ ● pravljične urice 

Najslajše pa so pravljične urice. In niso le za najmlajše. 

Med tisočerimi zgodbami imajo pravljice najljubši zven. V zavetju tople in dišeče knjižnice jim pravljičarji dajo še poseben pomen. Ko 
odprejo platnice, odprejo vrata novih svetov. Vstopimo in se potopimo v globine, zajadrajmo v višine, po stopinjah zgodovine, v zgodbe 
iz gradov, po rože iz čudorodnih vrtov, v pravljico domov. 

◊ pravljičarji Mariborske knjižnice 

 

Četrtek, 7. 12. 2017 
 
19.00, Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana 

AZIJSKA DIAGONALA S KOLESOM: VIETNAM-LAOS-KAMBODŽA-TAJSKA ● potopisno predavanje  

O odkrivanju azijskih biserov na kolesarski diagonali v dolžini 3200 km od Hanoja v Vietnamu do Bangkoka na Tajskem. Avantura brez 
primere.  

Simon Eržen je avanturistični kolesar, ki se je podal na azijsko diagonalo, pot dolgo 3200 km, s katere so mu ostali v spominu predvsem 
prijaznost in gostoljubnost domačinov, drugačni kulturni običaji, življenjske navade ter lepote neokrnjene narave poraščene z bujnim 
rastlinjem, kjer domujejo tropske živali. Opice, sloni, kuščarji in kače so mu nemalokrat začinili pot. Premagovanje sebe skozi 
kolesarjenje v ekstremnih vremenskih pogojih in iskanju inženirskih rešitev ob težavah s kolesom, ko pomoč drugih ni na voljo, je to 
potovanje naredilo še zanimivejše. V potopisu pa ne bo manjkalo tudi nasvetov za sporazumevanje in trgovanje v teh deželah, o 
adrenalinskem prebijanju skozi prometne zastoje v milijonskih mestih ter kako biti sam in uspeti. 

Obvezni prispevek za delovanje društva Vagant: za člane in študente 1 €, za ostale 2 €.  

◊ Simon Eržen, organizira: društvo Vagant 

 

Petek, 8. 12. 2017 
 
16.00–18.00, Židovski trg 

PRAVLJIČNO SRCE ● pravljične urice 

Zaviti v šale na trg pod staro drevo na pravljico. 

Le migljaj od mestnega vrveža stoji trg s pogledom na drago nam reko. Na njem stoji drevo že od pravekov. Gleda in posluša zgodbe in 
molči. Le tu in tam veter v njegovih vejah šepeče, le tu in tam v mrazu ječi. A daje zavetje pticam, kresnicam in nežnim resnicam. 
Povabljeni pod mogočno krošnjo na pravljice. Za vse nas jih pripovedujejo pravljičarji iz Mariborske knjižnice, Simona Kopinšek, ki s 
svojim glasom očara tudi odrasle, in Kamišibaj, malo papirnato gledališče, ki ga oživljata Tanja Lužar in Metka Damjan. Čas se ustavi in 
za hip je prav vse mogoče.  

◊ Lea Hedl, Mariborska knjižnica, Tanja Lužar, Metka Damjan, Kamišibaj in Simona Kopinšek 

 
16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Lonček za dar – slikanje na glinene lončke 

◊ Staša Štajnpihler, Društvo Velenjski raziskovalni studio Venera 



   
 

Brezčasno cvetje – delavnica oblikovanja rož iz krep papirja 

◊ TOTI DCA Maribor 

LEGO roboti – tehnična in multimedijska delavnica  

◊ Jure Pikl, Mali ustvarjalci 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

FUSION, ENERGIJA, KI PRIJA ● koncert 

Kadar je na kupu mladež, ki ima rada glasbo, se v njej najde in se z njo uči, je to zagotovo energija, ki prija. Koncert rock zbora Fusion! 

FUSION je rock zbor, v katerem mladi glasbeniki odkrivajo svoje neznane in razvijajo že znane talente. Izražajo se v rock in pop 
kompozicijah, ki jih tudi sami izbirajo, se urijo na različnih glasbilih, kot solo pevci, režiserji, dirigenti … Vsega se lotevajo brez strahu, saj 
od njih nihče ne zahteva popolnosti. Pod mentorstvom Robija Koprivnika in Karis Wadsack iz EKC STIK prihajajo med nas z energijo, ki 
prija! 

◊ Stik Maribor 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

MIA ŽNIDARIČ & STEVE KLINK ● koncert 

Povabljeni na prazničen nastop prve dame jazza Mie Žnidarič, ob spremljavi komponista in jazz pianista Steva Klinka. 

Mia Žnidarič je prvič opozorila nase s priredbo skladbe Is You Is or Is You Ain't My Baby, ki je zasedla vrh glasbenih lestvic bivše 
Jugoslavije in širšemu krogu poslušalcev prvič predstavila swing jazz. Težko si predstavljamo, da se je v devetdesetih letih na popularnih 
radijskih postajah tradicionalni jazz standard pojavil ob boku pop zvezdnikom, kot sta Michael Jackson in Madonna, vendar se je zgodilo 
prav to. Slovenija je dobesedno ponorela za dekletom s podeželja, ki se s svojim petjem dotakne prav vsakega poslušalca. Težko bi našli 
pevko, ki se s tolikšno lahkoto giblje med različnimi glasbenimi slogi. Mia se igraje premika med interpretacijo jazzovskih standardov, 
čutenjem uglasbene slovenske poezije ali pa obujanjem ljudskih pesmi. Nevsiljivo draži, zapeljuje, namiguje, se igra, swinga, lebdi nad 
spremljevalno skupino instrumentalistov in poslušalcu pričara pokrajino najrazličnejših občutij! Od lahkotnih in elegantnih vtisov, 
temačnosti in melanholije, do veselja nad življenjem, ki prežema vsako poro njenega telesa. Na Vilinskem odru bo pela ob spremljavi 
svojega soproga, pianista in skladatelja Steva Klinka. Mariborskemu občinstvu se bosta predstavila s praznično obarvanim programom, 
seveda pa ne bodo manjkale njene največje uspešnice, s katerimi je zaslovela na domači glasbeni sceni.  

◊ Mia Žnidarič in Steve Klink 

 

Sobota, 9. 12. 2017 
 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Vitraž iz narave – kolaž iz jesenskega listja 

◊ Staša Štajnpihler, Društvo Velenjski raziskovalni studio Venera 

Mozaik – delavnica dekoriranja zrcal z mozaikom, prodajna razstava 

◊ Natalija Zabav  

SPRETEN.SI – igrivo programiranje 

◊ Marko Ivanišin, Spreten.si 

 
10.00–18.00, Vetrinjski dvor, Vilinski dvor 



   
 

INERVILOVO VILINSKO DVORIŠČE V PREDPRAZNIČNEM VZDUŠJU ● dobrodelni dogodek 

Dobrodelna prireditev Inner Wheel kluba Maribor s kulturnim programom, ustvarjalnimi delavnicami in bazarjem. 

Dobrodelnost bogati dobrodelžneža in tistega, ki jo sprejema. Inner Wheel klub Maribor v predprazničnem času na dvorišču Vilinskega 
dvora pripravlja dobrodelno prireditev s pisanim kulturnim programom na Vilinskem odru, z ustvarjalnimi delavnicami in dobrodelnim 
bazarjem. Glasba, petje, ples in ustvarjalnost gostujočih skupin ter posameznikov nam bodo popestrili dan. Mozaik drobnih, a 
pomembnih dejanj. Povabljeni! 

◊ Inner Wheel klub Maribor 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

VOX ARSANA: MY FAVORITE THINGS ● koncert 

Swing, filmske in božične klasike v Vox Arsana preobleki. Moje najljubše reči! 

Vox Arsana veljajo za edinstven vokalni jazz kvartet v Sloveniji in na Balkanu. V njihovi eksplozivnosti je zajet moderni swing, začinjen z 
bogatimi harmonijami in virtuoznimi ritmi jazza. Skupina nastopa na pomembnih festivalih v Sloveniji, Franciji, Italiji, na Hrvaškem, v 
Srbiji in ZDA. Redno sodelujejo s priznanimi slovenskimi in tujimi glasbeniki ter so stalni gostje različnih big bendov. Od leta 2013 
sodelujejo z New York Voices, dvakratnimi dobitniki nagrade grammy, in se pojavljajo v domačih ter tujih radijskih in televizijskih 
oddajah. Novembra 2015 so izdali svoj prvi studijski album Turn It Up, ki je nastal v sodelovanju z odličnim Big Bandom RTV Slovenija. 
12 skladb lastnih priredb svetovnih uspešnic swinga, filmske glasbe, večnih slovenskih popevk in izvirne avtorske glasbe vabi poslušalca, 
da uglasi svojo energijo z osvobajajočimi ritmi iz svetovne zakladnice vokalne in »bigbandovske« glasbe. V My Favorite Things bomo v 
akustični verziji ob spremljavi glasbenikov prisluhnili večnim zimzelenim popevkam in svetovnim uspešnicam. 

◊ Vox Arsana so: Nina Strnad, Ana Delin, Mladen Delin, Samo Ivačič in Renato Chicco, klavir, Luka Gaiser, bas, Bruno Domiter, bobni 

 

Nedelja, 10. 12. 2017 
 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

(Š)klepetave zverinice – delavnica zvočil 

◊ Staša Štajnpihler, Društvo Velenjski raziskovalni studio Venera 

Kaligrafija – srečanje s kaligrafskim peresom in lepopisje v kaligrafski pisavi, prodajna razstava 

◊ Maja Lešnik, Čarobna kaligrafija 

Zimska voščilnica – delavnica animacije 

◊ Nina Kojc, Zavod MARS Maribor 

 
11.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

PLESI, PESMI TER ŠEGE IN NAVADE LANCOVE VASI ● folklora 

Folklorna predstava s koledniško pesmijo, šegami in navadami, značilnimi za prazničen čas. 

V folklorni predstavi bomo videli in slišali ljudske pevke, pevce, godce in plesalce mlajše ter starejše odrasle folklorne skupine Lancova 
vas. Skozi pesem, glasbo in ples nam bodo predstavili bogato dediščino Lancove vasi in okolice. S koledniško pesmijo ter prikazom 
nekaterih šeg in navad značilnih za ta čas, s katerimi obujajo dediščino, prihajajo v vas! 

◊ Folklorno društvo Lancova vas 

 
16.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder, ulice mesta, obrežje Drave pri Pristanu 



   
 

PRAVLJIČNI KOLOVRAT S PALČKOM SPREHAJALČKOM ● pravljični potep 

Z zgodbami in pesmijo prepleten pravljični potep od Vilinskega dvora do obrežja Drave. 

Vsako leto, ko na obisk prideta teta Zima in stric Mraz ter zakurita v hišah ognjišča prijateljstva, se zunaj vsa dežela počasi pokrije z 
odejo iz snega. In medtem, ko dogodivščinam naproti Veter žvenketajoče svoje viže vije, palček Sprehajalček brž svoj čaj popije, toplo 
se obuje in obleče, čepico nadene in si šal ovije, pa po obiskih se poda. Na vrata glasno trka in sprašuje: »A je kdo doma?« Okoli namreč 
nekaj se šušlja. Kaj pa? Naj vsak hitro pride, kdor le čas ima. Na šegavem pravljičnem potepu s palčkom Sprehajalčkom bomo obiskali 
njegove zimske prijatelje, poslušali zgodbe, prepevali in ob tem videli čuda stvari. Rože, ki pozimi cvetijo, lučke, ki v ledu žarijo, morda 
celo Vile, če se ne bodo splašile in prave pravcate povodne može, ki vsakega, ki ima dobro srce, po običaju z dobrotami obdarijo. 
Pravljični potep se prične v Vilinskem dvoru, skrivnostno zavije po poteh Maribora do obrežja reke, kjer Dobri možje iz Drave nosijo 
zaklade prave.  

◊ Elvis Berljak, PDM – Potapljaško društvo Maribor, Vesna Gomboc, Zavod MARS Maribor  

 
18.00, Vetrinjski dvor, Vilinski kino v Vilinski dvorani 

ERNEST IN CELESTINA ● družinski animirani film, sinhroniziran v slovenščino, 79 minut 

To je zgodba o prijateljstvu med miško, ki ni hotela postati zobozdravnica, in velikim medvedom, ki ni hotel postati notar.  

Medved Ernest živi na družbenem robu. Ima zamašen nos in prazen želodec. Za hrano brska po smeteh in ko se ravno pripravlja, da bo v 
usta nesel nekaj, kar mu je pač prišlo pod roke, zasliši vzklik. "Stoooj!" Miška, ki jo je hotel pojesti, mu v zameno za življenje obljubi 
tisto, kar ima najraje na svetu. Tako Celestina v prizadevanju, da bi rešila svoje življenje, Ernestovega obrne na glavo. Iz nesrečnih 
okoliščin se razvije prijateljstvo, ki ga mišji svet tam spodaj, in medvedji svet tam zgoraj, poskušata onemogočiti – toda zaman. Ernest in 
Celestina premagata vse predsodke. 

◊ Hana Repše, Društvo za razvoj filmske kulture, distribucija Fivia/Cenex 

 

Torek, 12. 12. 2017  
 
17.00, Pionirska knjižnica Rotovž 

PRAVLJIČNE URE V PIONIRSKI KNJIŽNICI ROTOVŽ ● pravljične urice 

Najslajše pa so pravljične urice. In niso le za najmlajše. 

Med tisočerimi zgodbami imajo pravljice najljubši zven. V zavetju tople in dišeče knjižnice jim pravljičarji dajo še poseben pomen. Ko 
odprejo platnice, odprejo vrata novih svetov. Vstopimo in se potopimo v globine, zajadrajmo v višine, po stopinjah zgodovine, v zgodbe 
iz gradov, po rože iz čudorodnih vrtov, v pravljico domov. 

◊ pravljičarji Mariborske knjižnice 

 

Četrtek, 14. 12. 2017 
 
17.00–21.00, Gosposka ulica 

KOLEDOVANJE PO PRAVLJIČNIH ULICAH ● koncert pevskih zborov 

Po ulicah mesta se širi pesem, ki druži in drami dobro v nas. Koledniki so prišli v vas. 

Je še kaj lepšega, kot da nas v praznične dni pospremijo dobre želje kolednikov? Morda. A prazničnost v mestu, ki odmeva v zvokih 
ljudskih napevov zagotovo vzradosti srce. Na ulice smo pripeljali kolednike in tako bo ta malone pozabljeni običaj zaživel tudi v 
urbanem okolju. Da ne bomo le hiteli drug mimo drugega, da bo sosed spet prijatelj, neznanec pa znanec. 

◊ otroški, ženski, moški in mešani pevski zbori iz Maribora in okolice  

 
19.00, Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana 



   
 

MARŠ V TRI…STO NARODNIH ● monokomedija 

V satirično preobleko prepesnjenih 57 kitic slovenskih ljudskih ali ponarodelih pesmi. 

Marš v tri...sto narodnih je nov gledališki avtorski projekt UŠČIP Teatra iz Slovenske Bistrice. Predstava je parodija na aktualna družbena 
dogajanja, pojave in osebnosti. Poseben draž ji dajejo napevi slovenskih narodnih pesmi v satirični preobleki. Avtor teksta je Drago Čož, 
nastopa Dejan Kalan. Monokomedija z elementi stand-up predstave na temo slovenskega ljudskega izročila v glasbi brez dlake na jeziku. 
Vabljeni! 
Vstopnine ni. Zaželen prispevek za člane društva Vagant in študente 1 €, za ostale 3 €. 

◊ Avtor: Drago Čož, igra: Dejan Kalan, organizira: društvo Vagant 

 

Petek, 15. 12. 2017 
 

16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Metuljčki in mašnice, plešemo swing – izdelovanje modnih dodatkov 

◊ Nina Logar, Zavod MARS Maribor 

Klekljana čipka – prikaz in delavnica izdelovanja klekljane čipke, prodajna razstava 

◊ Nada Vnuk 

Tkani okrasi – delavnica malih obeskov s tehniko ročnega tkanja 

◊ Vesna Gomboc 

Zvončki – kiparska delavnica, izdelovanje glasbila 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

»AMY« ● koncert 

Zgodba o Amy Winehouse skozi njene pesmi in pripoved, na način Tretja špila!  

Britansko pevko Amy Winehouse po glasbenem talentu, izjemnih glasovnih zmožnostih in njeno vlogo pri razvoju popularne glasbe 
primerjajo z največjimi jazz pevkami, kot so Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Dinah Washington in Sarah Vaughan. Navdušuje nas s svojo 
glasbo in z besedili, ki so osebna in izpovedna do te mere, da z njimi Amy pravzaprav pripoveduje svojo življenjsko zgodbo. Zelo mlada 
se je povzpela med glasbene zvezde, potem pa je, zaradi neizkušenosti, čustvene krhkosti, fizične izčrpanosti in neprestane 
izpostavljenosti medijskim pritiskom, vse življenje iskala pribežališče v alkoholu in drogah. Zaradi posledic zastrupitve z alkoholom je 
umrla že pri sedemindvajsetih letih. 

Tretja špila!, skupina dijakov III. gimnazije Maribor, ki v glasbenih delavnicah izvajajo pop-rock priredbe, ustvarjajo pa tudi svojo 
avtorsko glasbo, si je za svoj projekt izbrala prav zgodbo o Amy Winehouse. Na Vilinskem odru jo bomo doživeli v izvedbi mladih 
glasbenikov, ki pojejo njene pesmi, v dramaturško zaokroženo celoto pa jih povezuje pripoved o pevkinem življenju. 

◊ Tretja špila!, III. gimnazija Maribor 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

TZIGANO BRUTALLO ● koncert 

Manouche gypsy swing pobeg v dvajseta, trideseta, štirideseta in petdeseta leta prejšnjega stoletja. Časovni stroj bodo poganjali 
Tzigano Brutallo. 



   
 

Tzigano Brutallo je manouche gypsy swing trio, ki preigrava skladbe 20-ih in 30-ih let prejšnjega stoletja, pa tudi kakšno, ki je nastala 
kasneje. Barviti repertoar zajema klasične manouche pesmi, zimzelene melodije, moderne jazz skladbe. Tzigano Brutallo sestavljajo 
kitarista Marko Zaletelj in Filip Vadnu na akustičnih manouche kitarah ter basist Gašper Žerjal na kontrabasu. Živahno, brutalno, 
nemirno, strastno, iskrivo, zaljubljivo!  

◊ Tzigano Brutallo so: Marko Zaletelj, kitara, Filip Vadnu, kitara in Gašper Žerjal, bas 

 

Sobota, 16. 12. 2017 
 
10.00, Pionirska knjižnica Rotovž 

ZIMSKA PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNICO ● pravljične urice 

Na sobotni sprehod do knjižnice, kjer domujejo pravljice. 

Zima je še posebno fin čas za poslušanje pravljic. Udobno se namestimo v toplem kotičku knjižnice in se prepustimo prijetnemu glasu, ki 
nas odpelje v daljne čarne dežele. V Mariborski knjižnici pravijo, da zrastemo od kruha in od pravljic. Bo že tako. Za nameček na to 
pravljično soboto pa še en kos ustvarjalnic. Častna pravljičarska – luštno bo! 

◊ Zdenka Gajser, Mariborska knjižnica 

 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Skrivna risba v posebnem okvirju – delavnica risanja 

◊ Nina Logar, Zavod MARS Maribor 

Polsteni okrasi – delavnica polstenja volne ali filcanje, prodajna razstava 

◊ FilcMAM, Karmen in Dobruša 

Domišljijske hišice – arhitekturna delavnica, grajenje iz lesa 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 

 
11.00, Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana 

DELAVNICA JAMAJŠKEGA PLESA ● plesne delavnice 

Jamajški ples ali dancehall, gremo na Jamajko! 

Glasba in ples sta v jamajškem vsakdanu od nekdaj močno prisotna. Že predniki v davnini so ob zvoku ritmov v ples vključevali 
ponazoritve vsega, kar jih obdaja. Živali, spreminjajočo se naravo, značaj ljudi in vse drugo. Tudi v naši delavnici jamajških plesov bomo 
raziskovali najbolj zanimive gibe iz zbirke, preizkušali zmožnosti našega telesa in se zabavali ob zvokih karibskih ritmov. 

◊ Sunraa, Sandra Štefanec 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

KO-KO-KRIŠNA ● predstavitev stripovskega albuma s performansom in ustvarjalna delavnica za otroke 

O kokoški Krišni, črvičku Hariju, prijateljici Lisički in o zrnih modrosti.  

Pisateljica Maša Ogrizek ter ilustrator in stripar Miha Hančič bosta predstavila svoj stripovski album o miroljubni kokoški Krišni, ki skupaj 
s črvičkom Harijem živi na deželi in namesto da bi nesla jajca, na domačem dvorišču išče zrna modrosti. Obiskali nas bosta tudi Krišna in 
njena najboljša prijateljica Lisička. Predstavitvi bo sledila ustvarjalna delavnica, na kateri si bodo otroci izdelali masko kokoške, lisičke in 
ostalih živali iz vasi. 



   
 

Maša Ogrizek je zrna modrosti nabirala med študijem filozofije, zadnje čase pa ji med jogo ali meditacijo kakšno kar samo pade v 
naročje. Pojé velikanske količine solate, pa tudi druga zelenjava ji gre v slast, svojega vrtička pa še ne obdeluje. Miha Hančič je končal 
študij likovne pedagogike. Živi na Gozdu in osebno pozna kokoške, petelina in kozo, tuja mu ni niti krtkova ljubezen do računalniških 
igric. Lisičko je doslej videl le od daleč, na svojih samotnih potepanjih med drevesi, s svinčnikom v žepu. Grega Močivnik bo Krišni 
posodil vedrega duha in modre misli, Jaka Žilavec Lisički zvijačno naravo in kosmato glavo.  

◊ Maša Ogrizek, Miha Hančič, Grega Močivnik, Jaka Žilavec 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

BREST FEAT. VESNA ZORNIK ● koncert 

Brest diha, Brest dušo razpiha in jo zvabi na plan.  

Članov sveže zasedbe Brest, ki jo imamo čast gostiti na Vilinskem odru, nam ni potrebno posebej predstavljati. Vokalistka ansambla, 
sicer prvi glas Katalene, je Vesna Zornik, kitaro igra izvrsten kitarist Samo Šalamon, električni bas igra eden izmed top basistov v 
domovini, Samo Pečar, za bobni pa sedi nihče drug kot Bojan Krhlanko. Besedila piše Kristina Kočan, ena boljših slovenskih pesnic 
mlajše generacije. »Besedila so živa, nagajiva, duhovita, sanjava, včasih trpka, nikoli patetična.« (Jure Longyka, Val 202). 

Ob izidu prvenca v letošnjem letu, na prvi pomladni dan, tudi svetovni dan poezije, je skupina, ki igra mešanico popa, rocka, jazza, 
bluesa, alter, indie in etno glasbe, svoj plošček Nemi film predstavila tudi v legendarni oddaji Jureta Longyke, Izštekani na Valu 202. 

Kako se sliši album? »Nemi film je zbirka pesmi, ki se z neverjetno lahkotnostjo dotakne vsakdanjih življenjskih stvari ter skupino 
predstavi kot nekaj lepega in pomembnega. Če k temu dodamo izredno prilagodljivost izurjenega vokala Vesne Zornik in Šalamonovo 
prevladujočo kitaro, ki se izredno dobro znajde tudi izven jazzovskega žanra, dobimo nadžanrsko skupino, ki svojo kakovost gradi na 
nepretencioznosti. Sveže!« (Veljko Njegovan, Mladina). 

Kako pa Brest v živo? Vabljeni k poslušanju! 

◊ Brest so: Vesna Zornik, vokal, Samo Šalamon, kitara, Samo Pečar, el. bas, Bojan Krhlanko, bobni 

 

Nedelja, 17. 12. 2017 
 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Zima ob vodi – delavnica risanja razglednic 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 

Slovenska vezenina – ročno vezenje s križci, slovenska krasilna umetnost, prodajna razstava 

◊ Marina Križnik 

Skulptura natura – kiparska delavnica  

◊ Nina Kojc, Zavod MARS Maribor 

 
11.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

DIEXIELAND ORKESTER LJUBLJANSKE KORENINE ● koncert 

Louis Armstrong Chicago New Orleans stil na nedeljsko jutro. 

V študentskih letih so danes zreli možje in glasbeniki v različnih ansamblih igrali dixieland glasbo. In potem so v devetdesetih spet 
začutili svoje glasbene korenine ter ustanovili Dixieland orkester Ljubljanske korenine. Drevo, ki je pognalo, lepo uspeva, saj ga zalivajo 
s svojo mladostno predanostjo muziciranju. »Zgodi se, da se kakšna veja na drevesu posuši, vendar pa z energijo naše glasbe, ki nas vse 
pomlaja, kmalu zraste nova in igramo naprej v naše veselje ter v zadovoljstvo naših poslušalcev.« 



   
 

◊ Ljubljanske korenine so: Groznik Jernej, trobenta, Strmšek Vlado, klarinet, Kristan Črtomir, klavir, dr. Završnik Jože, banjo, Umiastovski 
Zenon, bobni, Glozančev Boris, pozavn), Kofol Boris, kontrabas 

 
16.00, Vetrinjski dvor, Vilinski dvor, ulice mesta, Mestni park Maribor 

SPREHOD Z BAJKO O SVETLOBI ● pravljični potep 

Bajka o svetlobi je pravljica Bine Štampe Žmavc o Lučkovem, mestu izgubljene svetlobe, ki so ga v temo zagrnili strašni Teminci. Ker so 
ljudje pozabili na pravi živi ogenj, električne luči pa prižigali tudi kadar to sploh ni bilo potrebno, je njihova naloga, ugasniti tudi lučke v 
srcih ljudi, postajala vse lažja. A vedno se najde kdo, ki je pripravljen poiskati iskrico v očeh in jo razpihniti v plamen. In to ste vi, otroci! 
Povabljeni na pot reševanja starodavnih ugank. Če jih pravilno rešimo, bomo pregnali Temince, mestu bomo vrnili gnezda svetlobe in 
prižgali najpomembnejšo luč, tisto, ki jo nosimo v srcu. Iz Vilinskega dvora po ulicah mesta do Mestnega parka, naj bo pot smela! 

◊ Alja Krofl, Vojka Miklavc, Društvo Velenjski raziskovalni studio Venera 

 
18.00, Vetrinjski dvor, Vilinski kino v Vilinski dvorani 

KOYAA IN NAGAJIVI PREDMETI ● serija animiranih filmov in dokumentarni film Živijo, Koyaa!, 31 minut 

Lajf je čist odbit, Razigrani avtomobilček, Divji ležalnik, Leteči zvezek, Plešoče nogavice, Vztrajne nalepke in Zmrzljivi šal. Gremo s Koyoo 
visoko, koder letijo ptice. 

Koyaa stanuje visoko nad oblaki, na gorski polici. Sicer mirne dni mu popestrijo nagajivi vsakdanji predmeti, ki oživijo. Da bi obdržal 
vajeti v rokah, mora vsakič znova ustvarjalno rešiti nastalo težavo z nagajivim predmetom. Serijo filmov Koyaa spremlja tudi 
dokumentarni film o samem nastajanju animiranih filmov, ki nam odpre vrata v čarobno zakulisje. Režiser sedmih kratkih animiranih 
filmov je Kolja Saksida, ZVVIKS. 

◊ Hana Repše, Društvo za razvoj filmske kulture, produkcija ZVVIKS 

 

Ponedeljek, 18. 12. 2017 
 
18.00, pred Muzejem NO Maribor 

PO POTI ANE LUMINE ● vodeni ogledi 

Odkrivanje posebno lepih kotičkov mesta, osvetljenih s čarnimi postavitvami Ane Lumine. 

Vsi, ki bi radi Ano Lumino in njeno svetlobo spoznali nekoliko pobližje in slišali njeno zgodbo, ste vabljeni, da se nam pridružite na 
vodenem ogledu. Dobimo se pri Muzeju NO Maribor, od koder se bomo laternami podali Po poti Ane Lumine v spremstvu Maje Pegan. 
Postrežemo vam tudi s skodelico dišečega vročega čaja, da nam bo še topleje. 

◊ Maja Pegan, Društvo Hiša! ter sodelujoči posamezniki in organizacije  

 

Torek, 19. 12. 2017 
 
17.00, Pionirska knjižnica Rotovž 

PRAVLJIČNE URE V PIONIRSKI KNJIŽNICI ROTOVŽ ● pravljične urice 

Najslajše pa so pravljične urice. In niso le za najmlajše. 

Med tisočerimi zgodbami imajo pravljice najljubši zven. V zavetju tople in dišeče knjižnice jim pravljičarji dajo še poseben pomen. Ko 
odprejo platnice, odprejo vrata novih svetov. Vstopimo in se potopimo v globine, zajadrajmo v višine, po stopinjah zgodovine, v zgodbe 
iz gradov, po rože iz čudorodnih vrtov, v pravljico domov. 

◊ pravljičarji Mariborske knjižnice 

 



   
 

Četrtek, 21. 12. 2017  
 
16.00–20.00, Vilinski dvor, Izba 

MAKRAME DELAVNICA - izdelava makrame verižice s poldragim kamnom 

December je tudi mesec obdarovanj. Podarite si delavnico umetnosti vozlanja vrvi in prelepo verižico. 

Makrame je umetnost vozlanja vrvi, obrt, katere začetki segajo v stari Egipt, 3000 let pred našim štetjem. V delavnici si bomo izdelali 
makrame verižico z vpletenim poldragim kamnom. V ta namen se bomo naučili narediti dva različna spiralna vozla, ploščati vozel in 
kako vplesti kamen. Spretnosti vozlanja nas bo učila Jožica Kozar, izkušena obrtnica makrameja. 

CENA: 35€ 

V ceno so všteti vsi materiali, vrvica in poldragi kamen po izbiri, ter mentorstvo in znanje, ki ga boste deležni v štiriurni delavnici. 

OBVEZNE PRIJAVE in več informacij na telefonski številki 070 859 635 (Jožica) ali na elektronskem naslovu jozicakozar@hotmail.com. 

◊ Jožica Kozar 

 
19.00, Slomškov trg  

SPOKEN WORD ● odprti oder  

Nastop mimoidočih, iščočih, upajočih, upornih, prodornih, zgovornih, navdihujočih. Mikrofon je vaš! 

Vsakdo ima svojo zgodbo. Morda svojo pesem. Misel, ki ga navdihuje in navdušuje. Vdih, izdih, pogum! Stopite na oder in spregovorite. 
Na Slomškovem trgu v svetlobi Ane Lumine je oder en večer odprt za vse. Delite z nami tisto, kar vas veseli, ali pa tisto, kar bi radi 
spremenili. V mestu, v svetu … Spoken Word je skupnost, ki raste, skupnost, ki zagovarja svobodo govora. Zgodba, pesem ali misel 
zaživi, ko nagovori ljudi. 

◊ vsak s ščepcem poguma 

 

Petek, 22. 12. 2017 
 
16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Črna mačka, beli mačkon – delavnica slikanja in pihanja 

◊ Nina Kojc, Zavod MARS Maribor 

Moč zeli – spoznavanje etnobotanike za človeka in prostor 

Čarobni mošnjič – delavnica šivanja in tisk mošnjiča s slovensko ornamentiko 

◊ Društvo prijateljev Botaničnega vrta Univerze v Mariboru 

Čajne voščilnice – delavnica risanja in slikanja 

◊ Neva Vrba, Zavod MARS Maribor 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

PRAZNIČNI KONCERT ODDELKA ZA JAZZ ● koncert 

Sinkope, improvizacije, modre note, neperiodična gradnja, jazz. »Ritem, ki pospeši bioritem!« 

mailto:jozicakozar@hotmail.com


   
 

Na koncertu bodo nastopili instrumentalisti in pevci, ki se izobražujejo v oddelkih za jazz na Konservatoriju za glasbo in balet v 
Mariboru. Predstavili se bodo z jazz standardi, originalnimi jazz kompozicijami velikih mojstrov ter praznično obarvanimi skladbami. 

Mentorji mladih jazzistov so Ana Bezjak, Matjaž Dajčar, Bruno Domiter, Luka Gaiser, Robert Ožinger, Janez Vouk in Gregor Zver. 

◊ Jazz zasedba učencev Konservatorija za glasbo in balet Maribor 

 
17.00–00.00+, GT22 

ZaGT22 – ZaDostopNaLent z Anonimnimi sladkosnedi ● dobrodelna prireditev z dražbo 

Dobrodelna dražba umetniških unikatov za ureditev dostopa za ljudi s posebnimi potrebami med Židovskim trgom in Lentom. Plus 
razstava, dobrodelne sladice, hip hop koncert Mito & Firefly ter do jutra zabava. 

V prostore GT22 vas vabimo, da skupaj z vami na dražbi umetniških unikatov združimo moči za dober namen – ureditev dostopa za ljudi 
s posebnimi potrebami od Židovskega trga do Lenta. Vrata odpiramo ob 17. uri z Anonimnimi sladkosnedi, ki nam bodo postregli z 
dobrodelnimi sladicami »za prste obliznit«, in z razstavo fotografij dogodkov, ki so se zgodili v letošnjem letu. Ob 18. uri sledi licitacija 
umetniških unikatov in sejem izdelkov GT22. Celoten izkupiček namenjamo ureditvi dostopa invalidov do Lenta. Ob 21. uri pa bo 
dogodek sklenil koncert hiphop dvojca Mito & Firefly, ki je v studiu v GT22 pred kratkim posnel odmevno plato Bratstvo in estradstvo, 
ter druženje do jutranjih ur. Lepo vabljene in vabljeni! 

◊ GT22 in Anonimni sladkosnedi 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

MIHAJLOV TRIO ● koncert 

Country blues vlak, ki ga poganja mlada strojnica lokomotive Mihajlov trio. 

Mihajlov trio je sveža zasedba na slovenski glasbeni sceni. Glasbeniki so svoje pretekle izkušnje prepletli v igranju bluesa, swinga, popa 
in countryja, ki mu vsak od njih daje svojevrsten pečat. Vasja Mihajlović – Woody, vokal, ustvarja glasbo srčno, ne glede na prostor in 
čas. Veliko njegovih avtorskih skladb je nastalo med potovanjem, ko je štopal po Evropi. Bobnar v skupini je Adnan Buljubašič, ki je 
sodeloval že z mnogimi glasbeniki slovenske in tuje scene, v dveh mednarodnih projektih in igral glasbo v dveh gledaliških igrah. Na 
basu pa se jima pridružuje Domen Oštir, ki igra tudi v drugih glasbenih zasedbah. Fantje so že posneli svoj glasbeni prvenec, 
Redemption & Submission, ki ga je Matjaž Ambrožič označil kot zavzet in tehnično brezhiben. Za skladbo Times Like These so posneli 
tudi videospot. Poleti so se mudili na krajši turneji po Švici, za sabo pa imajo tudi več koncertov po Sloveniji. Trenutno se posvečajo 
novim skladbam, ki bodo v naslednjem letu dobile svojo končno podobo v studiu. Predvsem pa so bend za poslušanje v živo, preverite 
sami!  

◊ Mihajlov trio so: Vasja Mihajlović, vokal, Adnan Buljubašič, bobni, Domen Oštir, bas 

 

Sobota, 23. 12. 2017 
 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Mali boben je bobenček – izdelovanje zvočila 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 

Poprtnik – božična praznična peka, slovenski tradicionalni božični kruh s testenimi figuricami 

◊ Nika Arnuš, Vesna Gomboc 

Igrača za zimske dni – lutkovna delavnica 

◊ Neva Vrba, Zavod MARS Maribor 

 
11.00, Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana 



   
 

RITEM, GLAS, GIB, BOBEN! ● plesne delavnice 

Preplet in povezovanje ritma, glasu, giba in bobnanja skozi igro in zahodnoafriško kulturno izročilo.  

Delavnice bodo zajemale spoznavanje zahodnoafriških ritmov, pesmi, igranja na različna tolkala ter gibalno ponazoritev ritma preko 
tako imenovane body percussion tehnike, ki prihaja iz južnoafriškega plesa gumboots. Spoznali bomo tudi osnovne elemente 
zahodnoafriških plesov, saj so ti bistveni za razumevanje ritmične strukture, igrane na bobnih.  

◊ KUD Baobab, mentorja: Dalanda Diallo in Damir Mazrek 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

SEDEM PIK ● lutkovna predstava 

Ste že kdaj zardeli tako močno, da ste izgubili vse pike? Naši pikapolonici se je zgodilo prav to.  

Pikapolonica je izgubila pike. Pravzaprav jih ni, samo misli, da jih je, ker je vsa zardela, saj se je pozabila opravičiti botru Šipku, ko mu je 
po nerodnosti zlomila vejo. Na pomoč ji priskoči prijatelj, sosedov otrok, ki pokliče svoja sanjska škrata. Polna norčij in vragolij se 
domislita posebne igre. Otrokom zastavljata uganke in vsaka rešena pomeni piko za pikapolonico. Pridite pomagat, saj brez vas lahko za 
vedno ostane le polonica.  

Režija: Ilona Nagy, likovno oblikovanje: Sabina Šinko, igrata: Denis Soldat in Petra Kavaš (Vitomir Vratarič, Miha Malek) 

◊ LG Pupilla 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

HULAHOOP ● koncert 

Funky pop vrtenje in žuborenje, Hulahoop so poskočno življenje! 

Hulahoop je zasedba, o kateri je bilo v zadnjih letih slišati že marsikaj, predvsem zaradi zvočne barvitosti klavirskih akordov, ki jih 
večkrat presekajo energični sintetizirani zvoki, odločno dopolnjeni s trdno dance podlago bobnov ter s poudarjenimi basovskimi 
linijami. Prezenten ženski vokal poveže glasbo v celoto, s katero dobi skupina svoj prepoznaven zven. Širša javnost jih je spoznala kot 
zmagovalce Šourocka 2013, kjer so z energičnim funky hard popom prepričali žirijo in poslušalce. Še več oboževalcev so si nabrali s 
koncertom v oddaji Aritmija na RTV Slovenija in z zanimivimi videospoti, ki jih pretežno ustvarjajo sami. Leta 2014 so kot prvi Slovenci 
zmagali na banjaluškem Jelen Demofestu, ki velja za največji festival mladih neuveljavljenih skupin na področju bivše Jugoslavije. Leto 
pozneje so izdali prvenec z naslovom The Best Of v izvirni in privlačni podobi, ki je bil odlično sprejet med poslušalci, glasbenimi 
poznavalci in kritiki.  

◊ Hulahoop so: Eva Traven, vokal, Monika Klobčar, klaviature, Marko Klobčar, bas kitara, Anže Burja, tolkala  

 
20.00, GT22, Intimni Oder 

»second coda/druga koda« 

V second coda/within an image (druga koda/znotraj podobe) slikamo slike in preiskujemo več načinov, kako do njih dostopamo, jih 
beremo, špekuliramo. Razvijejo se različne serije kompozicij, razstavljajo se dramaturške linije, ki naredijo vidne procese abstrakcije in 
konkretizirajo, kar smo zaznali. 

Avtorica: Maayan Danoch, izvedba: Anja Bornsek, Maayan Danoch, Ivan Mijacevic and Miha/Sonda 3  

◊ produkcija: Ustanova Fundacija Sonda in GT22 

 

Ponedeljek, 25. 12. 2017 
 
16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 



   
 

Čarna smrečica – izdelovanje malih smrečic 

◊ Nina Kojc, Zavod MARS Maribor 

Sonce – spoznavanje simbolike sonca ter izdelovanje simbola s kiparsko tehniko in maso iz zemlje  

◊ Nika Arnuš 

Človek, ne jezi se – delavnica odtiskovanja in igranja 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

ČAROBNA SMREČICA ● glasbeno gledališka predstava 

Kako se v čarobnosti praznikov dogajajo prave čarovnije. 

Kaja in Aljaž si želita novoletne smrečice že v prvih dneh decembra, a mama in oče mislita, da je to čisto prekmalu, pa tudi časa za to 
nimata. Dnevi tečejo in tečejo, dokler ne zmanjka vseh smrečic. Aljaž sila žalosten opazuje skozi okna sosednjih hiš lepo okrašena 
drevesca. Da bi ga sestrica potolažila, mu smrečico nariše. A, glej, čudo, smrečica oživi!  

◊ Glasbeno gledališče Melite Osojnik 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

MIRNA BOGDANOVIĆ & FRIENDS ● koncert 

Prazničen večer modernega jazza z Mirno Bogdanović in prijatelji. 

Mirna Bogdanović je Mariborčanka, jazz pevka, ki deluje in živi v Berlinu. Za božič obišče družino in prijatelje; ob tej priložnosti smo jo 
letos povabili v Vilinski dvor. Ob spremljavi odličnih glasbenikov, Mathiasa Ruppniga, Mihe Korena in Milana Stanisavljevića bo Mirna 
odpela izbran repertoar modernega jazza. Božič malo drugače.  

◊ Mirna Bogdanović, vokal, Mathias Ruppnig, bobni, Miha Koren, kontrabas, in Milan Stanisavljević, klavir 

 

Torek, 26. 12. 2017 
 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Ostržkove sanje – likovna delavnica 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 

Štefanovo – spoznavanje ljudskega običaja 

Konji in hlevske živali – delavnica izdelovanja igrala konjiček in lutk živali iz naravnih materialov 

◊ Nika Arnuš 

Gozdni škrati in gozdne vile – delavnica izdelovanja okraskov iz naravnih materialov 

◊ Mateja Kuhar, Voolina 

 
11.00, Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana 

MAČEK MURI IN MAČJE PLESNE ZGODBE ● otroška plesna pravljica in plesna delavnica 

Plesno dopoldne po mačje. 



   
 

Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se Maček Muri in gre po svojo Muco Maco. Takrat se pripetijo vse mačje zgodbe in mačje veselice v 
tem prazničnem delu leta. Plesno, zabavno in tudi ustvarjalno. Po predstavi sledi prava mačja zabava z vsemi vami! 

Mentorica, koreografinja in pripovedovalka: Mojca Kasjak, plesalci in soustvarjalci: Vanja Abraham, Ajša Mara Kacjan, Ivana Kocutar, 
Maja Kolanovič, Luka Oblak, Maja Plateis, Simona Radenković, kostumografija: Miricota – Mira Strnad, produkcija: Plesna izba Maribor, 
partner: Art kamp, Festival Lent 

◊ Mojca Kasjak in plesalci Plesne izbe Maribor 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

OSTRŽEK ● lutkovna predstava 

Ostržek je zgodba o lutki, o otroštvu in odraščanju, o socializaciji in vstopanju v kulturo. 

Ostržek, naivni lesenjaček, si neizmerno želi postati pravi fant. Ima vse lastnosti pravljičnih junakov in tudi otrok. Brez zadržkov raziskuje 
in vtika svoj dolgi nos v vsako luknjo, se potepa, najraje pa dobro jé, pije in se zabava. Vse dokler … ? Na zgodbo o Ostržku v Vilinski 
dvor! 

Avtor: Carlo Collodi, priredba, dramaturgija: Eva Kraševec, režija: Andrej Adamek, likovna zasnova: Andrej Štular, glasba: Peter Kus, 
animacija: Andrej Štular, Petra Stare (Renata Kalemba), produkcija: Forum Ljubljana, Lutkovno gledališče Nebo, Mini teater 

◊ LG Nebo, Andrej Štular, Petra Stare 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

RUDI BUČAR IN ISTRABEND ● koncert 

Priredbe istrskih ljudskih in avtorskih skladb v trubadurskem slogu.  

Rudi Bučar, istrski trubadur in večkratni zmagovalec festivalov, ki s svojim glasbenim ustvarjanjem že skoraj poldrugo desetletje ohranja 
in plemeniti istrsko kulturno dediščino, prihaja na Vilinski oder. Za Rudijem je še ena uspešna koncertna sezona, ki jo je napovedal 
aprila lani z veličastnim koncertom v Cankarjevem domu, kjer je s cvetnim izborom domačih glasbenikov razvnel do zadnjega kotička 
polno Gallusovo dvorano. Nekateri od teh glasbenikov so tudi člani zasedbe, ki bo nastopila na našem odru in z domiselnim mojstrom 
kreativne interpretacije Bučarjem zaigrala tudi skladbe z njegovega najbolj svežega albuma z naslovom »Šentiment«.  

◊ Rudi Bučar, glas, kitara, Janez Dovč, harmonika, Goran Krmac, tuba, topotalnik, Gaber Radojević, oblikovalec zvoka 

 

Sreda, 27. 12. 2017 
 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Kazalke bralke – delavnica risanja, praskanka 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 

Kamen, baker, les – delavnica izdelovanja obeskov moči 

◊ Nika Arnuš 

RUNE – vpogled v prihodnost (16.00–20.00, Izba) 

◊ Maja Kramberger 

Iz narave – delavnica odtiskovanja z rastlinskimi barvili na tekstil 

◊ Metka Šepič, Društvo prijateljev Botaničnega vrta Univerze v Mariboru 

 
11.00, Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana 



   
 

VILINSKI PLES ● plesne delavnice 

Kaj nam nariše nasmeh do ušes? Vilinski ples! 

Pridi in postani prava plesna vilinka, vilinec. Skozi čarobni vilinski ples in vilinske poslikave se spoznavamo in se svetlobnim plesnim 
užitkom predajamo. 

◊ Mojca Kasjak 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

BONTON ZA MALE LUMPE ● predstava za otroke 

Hudomušno o obnašanju in prenašanju obnašanja, če kdo kaj vpraša. 

Predstava je primerna za vse tiste, ki radi skačejo v besedo, si vrtajo po nosu, stikajo po tujih torbah, vlečejo na ušesa, pacajo in 
mlaskajo med kosilom in … uf! … klepetajo v gledališču. V naš Bonton smo zbrali nekaj vsakodnevnih pripetljajev malih lumpov ter jih 
vpeli v duhovite in hudomušne pesmi Andreja Rozmana Roze. 

◊ Gledališče Bičikleta, Brigita Leban  

 
18.00, Rotovški trg 

RIBA ● ulična predstava 

Teater PolPet nas popelje na ležeren poletni izlet, ki se zaradi ribe spremeni v pustolovščino na morju. 

Ulična predstava Riba je humorna zgodba o dveh prijateljicah, ki počitnice preživljata na barki. Mirno jadranje pa se spremeni v pravo 
pustolovščino, ko dekleti zagledata ribo. Riba je, ribo je treba uloviti, a to je lažje reči, kot storiti. Plesna, zaresna, neresna, srdita, 
absurdna predstava, a riba še plava. Orodje, orožje, načrt, vname se boj, ki je trd. Kaj bo prinesel konec, življenje al’ smrt? Al’ eno al’ 
drugo, da je le zabava. 

◊ Teater PolPet 

 
19.00, Slomškov trg 

KOCKA JE PADLA ● ulična predstava, ki opozarja 

Brezdomstvo je odraz (ne)zdravja družbe. 

Ekipa uličnih gledališčnikov iz Maribora v svojih predstavah opozarja na problematiko, s katero se srečujemo v sodobnem svetu. S 
predstavo Kocka je padla želijo ponuditi samokritičen vpogled v odnos družbe do socialno ogroženih skupin. Pri tem se želijo omejiti na 
odkrite in prikrite oblike brezdomstva, ki jim širša javnost posveča le malo, premalo pozornosti. Namen predstave je kritika družbe in 
kapitalističnega sistema, ki povečuje neenakosti v družbi, in rušenje stereotipnih predstav o brezdomstvu. 

◊ SepateKapate 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

ANA BEZJAK, IGOR BEZGET, TADEJ KAMPL ● koncert 

Slovenska in avtorska glasba v manouche gipsy praznični preobleki. 

Trije glasbeniki, ki jim skupno muziciranje ni tuje, saj so sodelovali že v številnih glasbenih projektih, kot so Papir in Pangea free the 
world ter skozi njih občinstvu postregli s pravimi glasbenimi poslasticami, tokrat pripravljajo nov projekt. Prednovoletni čas nam bodo 
obarvali s priredbami iz širšega nabora slovenskih skladb v manouche gipsy glasbeni preobleki. Na prazničnem meniju bodo slovenske 
ljudske skladbe, skladbe iz zlate dobe slovenske popevke, pa tudi take, ki so jim skozi skupno ustvarjanje sami vdihnili svoj avtorski 
pečat.  

◊ Ana Bezjak, vokal, Igor Bezget, kitara, Tadej Kampl, bas 

 



   
 

Četrtek, 28. 12. 2017 
 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Mesto zvečer – delavnica kolažnega tiska 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 

Tepežnica – izdelovanje tepežnic in spoznavanje ljudskega običaja 

Pleteni izdelki – delavnica pletenja in izdelovanja uporabnih predmetov iz vrbovih vej 

◊ Koloman Gomboc 

RUNE – vpogled v prihodnost (16.00–20.00, Izba) 

◊ Maja Kramberger 

Pisana blazina – delavnica strojnega in ročnega šivanja 

◊ Nina Logar, Zavod MARS Maribor 

 
11.00, Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana 

VILINSKI PLES ● plesne delavnice 

Kaj nam nariše nasmeh do ušes? Vilinski ples! 

Pridi in postani prava plesna vilinka, vilinec. Skozi čarobni vilinski ples in vilinske poslikave se spoznavamo in se svetlobnim plesnim 
užitkom predajamo. 

◊ Mojca Kasjak 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

ŠIVILJA IN ŠKARJICE ● lutkovna predstava 

Zgodba o tem, kako je s čudežnimi besedami potrebno biti še posebej pazljiv. 

Pridna in vestna šivilja Bogdanka služi nečimrni grofici. Marljivi šivilji majhen ptič nekega dne podari čudežne škarjice, ki same krojijo in 
režejo, če le uporabiš prave besede. Ko grofica te škarjice vidi, si jih nasilno prisvoji, Bogdanko pa izžene z gradu. Toda ali pozna prave 
besede? 

Dramatizacija: Katja Povše, Iuna Ornik, režija: Katja Povše, likovna podoba: Maja Peterlin, glasba: Andrej Žibert, igra: Iuna Ornik, 
izdelava lutk: Maja Peterlin, Zoran Srdić, Žiga Lebar, izdelava scene: Edi Šimec, Maja Peterlin, oblikovanje gledališkega lista: Rada Kikelj, 
producent: društvo lutkovnih ustvarjalcev in gledališče Lalanit, predpremiera v Hiši otrok in umetnosti, projekt sofinancira MOL 

◊ Društvo lutkovnih ustvarjalcev in gledališče Lalanit, Iuna Ornik 

 
18.00, Rotovški trg 

GUSARSKO GLEDALIŠČE KAPITANA DADE ● ulična predstava 

V sodelovanju z velecenjeno publiko ponosno predstavljamo napete prizore, spektakularne bitke, ljubezenske zaplete, morska 
popotovanja, vremenske neprilike in iskanje otoka zakladov. 

Kapitan Dada je brez ladje in posadke, iz spomina mu je umanjkal tudi cilj ekspedicije, nima zemljevida do zaklada, nima ne kompasa ne 
sekstanta, ima pa hudega mačka in morsko bolezen. Pobegnila mu je lažniva papiga, da o opici sploh ne govorimo. Ker nima desne 
noge, vstaja z levo. Kaj predlaga cenjeno občinstvo? Gusarsko gledališče kapitana Dade! je interaktivna gledališka pustolovščina za 



   
 

družinsko publiko, navdih pa črpa iz legend o morskih roparjih in avantgardnih umetniških gibanji z začetka 20. stoletja. Do obzorja, čez 
rob in do dna! 

◊ KUD Ljud 

 
19.00, Slomškov trg  

CIRCO TRESOLDI ● cirkuška ulična predstava 

Večer z umetnikom, ki je našel svoj izraz v cirkusu, gibanju in glasbi ter ljubi univerzalni jezik, ki ga te discipline omogočajo.  

Circo Tresoldi je nenavadna predstava za enega igralca. Malo besed, a veliko dejanj in še več glasbe različnih izvorov daleč vsak sebi 
ponujajo vznemirljivo dogodivščino. Polna glasnih ritmov, kričečih potez in letečih predmetov nas predstava pusti brez diha, a ne brez 
navdiha.  

◊ Luca 3soldi 

 
20.00, Slomškov trg  

KAOS CABARET ● ulična predstava 

Cirkobalkana je cirkuška karavana, ki se nam bo na poti skozi naše mesto usedla v srce. 

Kaos cabaret, ki ga izvajajo ulični mojstri cirkusa, je namenjen vsem, malim in velikim, tistim na tleh in tistim v zraku. Poln nepozabnih 
doživetij združuje klasične cirkuške točke žongliranja, trikov s hulahop obroči in akrobacij, začinjene z malo diskretne interakcije in 
veliko improvizacije, ki naredi vsako njihovo predstavo svojevrstno. Ne odštevamo še, pa nam že trepeta srce! 

◊ Cirkobalkana 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

NOREIA: »IRSKA GLASBA Z NAGLASOM!« ● koncert 

Irska poskočnost in keltska zasanjanost kot jo predstavlja Noreia. 

NOREIA je zasedba izkušenih mladih glasbenikov, ki preigravajo tradicionalne irske, škotske in bretonske pesmi, a ne vedno na povsem 
tradicionalen način! Repertoar zasedbe predstavljajo živahne instrumentalne skladbe, a tudi umirjene in malce zasanjane balade. In 
seveda ne gre brez standardnih, pivsko veseljaških pesmi. Kombinacija irske živahnosti in keltske zasanjanosti vas zagotovo ne bo 
pustila hladnih!  

◊ Noreia so: Anej Ivanuša, irske piščali, galičanske dude, lesena flavta, glas, Ana Novak, violina, glas, Gašper Šinkovec, akustična kitara, 
harmonika, glas 

 

Petek, 29. 12. 2017 
 
10.00–13.00 in 16.00–20.00, Vetrinjski dvor, Igralnica čitalnica, Izba, Umetniška sobana 

SLADKE URICE USTVARJANJA 

Vilinke in vilinci praznujemo – disko vilinske poslikave 

◊ Zavod MARS Maribor 

Osončje – spoznavanje etnobotanike in izdelovanje gibljivih figur, mobile 

◊ Nataša Petelin 

Slikarije Norije – delavnica slikanja 

◊ Staša Grilc, Zavod MARS Maribor 



   
 

 
11.00, Vetrinjski dvor, Vilinska dvorana 

VILINSKI DISKO ● vilinska plesna zabava 

Novoletna plesna zabava za vse prave vile in vilince, nadenimo metuljčke in krinolince! 

Ena, dva, tri … mi vsi,  

štiri, pet, šest … do neba in še čez,  

zabavamo se, da to ni res.  

Kaj pa, če je vse zares?  

Pražnja oprava, vilinska poslikava,  

povabljeni na ples –  

to je prava svetlobna novoletna zabava! 

◊ Mojca Kasjak 

 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

SLOVO OD DEDKA MRAZA: RUDI IN PRAZNIČNE KREMŠNITE ● predstava za otroke 

Leto gre prav zares h kraju, poslavlja se dedek Mraz, poslavlja Vilinski dvor in praznični čas. Naj bo slovo veselo, iskrivo, iskreče, 
pravljično in smelo!  

V Vilinskem dvoru nas bo ob slovesu dedka Mraza razveseljevalo Miškino gledališče s predstavo Rudi in praznične kremšnite. 
Hudomušna predstava, ob kateri se bomo ob prigodah navihanega Rudija in iznajdljivega palčka Boža smejali tako na glas, da se bo 
slišalo do severnega pola. Nam se rola! 

Potem pa pride še dedek Mraz, malo po pol šesti, ko ga bomo pospremili na Trg Leona Štuklja. Kako je vesel decembrski čas! 

◊ Zveza prijateljev mladine Maribor in Miškino gledališče 

 
18.00, Slomškov trg  

DEKLICA Z VŽIGALICAMI ● ulična predstava 

Predstava Gledališča Ane Monro, ki nam skozi besedo, gib in igro zarosi oko. 

Deklica z vžigalicami je brezčasna zgodba o revnem dekletcu, ki si na mrzel zimski večer, zadnji v letu, ni upala domov, ker ni prodala niti 
ene same vžigalice. Pa saj tudi doma ni bilo nič bolj topló. Prezebla v noge in dušo, stisnjena med hladen zid in zimsko ulico je prižgala 
prvo, ki ji je pričarala trenutek toplote in sanjski svet, nato drugo … Naj se nas dotakne, naj nas premakne, ker prav med nami še vedno 
žive deklice z vžigalicami.  

◊ Gledališče Ane Monro 

 
19.00, Slomškov trg  

2 CV ● ulična predstava 

Citroën je več kot avto in delat se Francoza je več kot fraza. Zgodba brez poraza. 

Ko se dva francoska turista na poti domov izgubita, jima ne preostane drugega, kot da za pot povprašata kar mimoidoče. Z očarljivim 
entuziazmom v zgodbo vključita skoraj vsakega opazovalca. Njuna situacija iz minute v minuto postaja bolj zapletena in ulica vedno 
večji labirint in vse kaže, da se bosta le s težavo vrnila v domači Pariz. Bo njuno iskanje poti uspešno ali se bosta dokončno izgubila v 
zmešnjavi pripetljajev in uličic?  

◊ Bängditos Theater 



   
 

 
20.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder 

MARMELADA ● koncert 

Zaključna zabava naj bo slastna. Naj poplesava. V etno in folk preobleki – mlada Marmelada! 

Rok Nemanič, Tomaž Zevnik, Tobija Hudnik in Ilj Pušnik so mladi glasbeniki, ki v žanrsko različnih zasedbah uspešno nastopajo na 
slovenski glasbeni sceni. Kadar pa igrajo skupaj, balkan, swing, slovenski zimzeleni in ameriški standardi zazvenijo v etno in folk barvah. 
Zasedba, sicer večja, nastopa pod imenom Pickpocket Swingers, na Vilinski oder pa prihajajo tokrat kot Marmelada, v manjši, a še 
vedno sladki zasedbi. Pripravite se na ples. Slovo od Vilinskega mesta bo glasno, strastno in slastno! 

◊ Marmelada so: Rok Nemanič, trobenta, Tomaž Zevnik, klarinet, Tobija Hudnik, kitara, Ilj Pušnik, kontrabas 

 
20.00, pred Muzejem NO Maribor 

PO POTI ANE LUMINE ● vodeni ogledi 

Odkrivanje posebno lepih kotičkov mesta, osvetljenih s čarnimi postavitvami Ane Lumine. 

Vsi, ki bi radi Ano Lumino in njeno svetlobo spoznali nekoliko pobližje in slišali njeno zgodbo, ste vabljeni, da se nam pridružite na 
vodenem ogledu. Dobimo se pri Muzeju NO Maribor, od koder se bomo laternami podali Po poti Ane Lumine v spremstvu Maje Pegan. 
Postrežemo vam tudi s skodelico dišečega vročega čaja, da nam bo še topleje. 

◊ Maja Pegan, Društvo Hiša! ter sodelujoči posamezniki in organizacije  

 
20.00, GT22, Intimni oder 

STARDUST ● premiera  

Avtorski projekt dekleta iz Portugalske, ki se je rodilo v Švici. Četrti v seriji projektov Unplugged/Izštekani, ki povezujejo performativno in 
lutkovno gledališče, tehnologijo in video v živo. 

»V Švici ljudje žalujejo drugače. Tam pokojnemu priredijo zabavo v čast njegovemu življenju in dejstvu, da je zaključil poslanstvo na tem 
svetu. Nisem čisto prepričana, da je res tako, ampak bi si želela, da je. Tam sem se rodila, ker je moj oče tihotapil avtomobile in jih nato 
po dvojni ceni prodajal na Portugalskem. Po moje je bil mafijec. Mogoče celo mafijski šef. Rada si predstavljam, da je bil, ampak takšen, 
ki starim ženicam pomaga čez cesto. Imel je več življenj kot mačka. Preživel je nesrečo z motorjem, skoraj ga je zdrobil avtobus javnega 
prometa, zbolel je za meningitisom in pljučnico istočasno, prebolel hepatitis, sedemkrat se je odvajal od heroina, preživel je raka na 
grlu, presadili so mu desno oko, za katerega nisem čisto prepričana, da ni bilo živalsko. Bil je Don Juan grške postave, vsi so ga imeli radi 
in svet se mu je ponujal sam od sebe. Spomnim se, da je bil vedno prijazen do svoje mame. Klicala ga je nočna pošast, ker je imel 
navado sredi noči izropati hladilnik. Živo se spominjam, kako nama je s sestro razlagal razliko med kokainom in heroinom, zato ker sva 
ga pač vprašali. Na Portugalskem je še vedno živ, ker niso znali urediti njegovih papirjev, na Facebooku je umrl leta pred svojo smrtjo, 
ker je pozabil geslo. Star je bil 57 let, kar je več kot so pričakovali največji optimisti. Kaj je bil vzrok, se še danes ne ve, na papirjih piše, 
da zaradi tuberkuloze, vendar papir prenese vse. Sicer pa niti ni tako zelo bistveno, ker to ni predstava o njegovi smrti, to je 
praznovanje njegovega življenja.« 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Maribor. 

Igralka: Mafalda Lopes, režiser: Zoran Petrovič, dramaturg: Marek Turošík, scenografa in soavtorja likovne podobe: Monika Pocrnjić in 
Andrej Firm 

◊ Produkcija: Moment in GT22 

 
20.00, Slomškov trg  

OGNJENI PLES ● ulični ognjeni ples 

Skoraj zadnji ples tega leta prepleta davne dni in dni današnjega sveta, Ana Mrzla Mariborska pregreta! 

Anke Piromanke so ognjene žene. In moč vsake od njih je tudi v tem, da še tako hud mraz prežene. Z zasanjanim plesom vil rojenic, z 
divjanjem čarovnic, z vznesenim rajanjem čuvajk ognja do zadnjega šibkega plamena, vse to je vsaka od njih, kot da so skupaj ena, noč 
je ognjena. 



   
 

◊ Anke Piromanke  

 
20.30, Slomškov trg 

ZAISKRIMO MESTO ● zaključna iskrivost festivala 

Kako drugače naj se od Vilinskega mesta poslovi iskriva Ana Mrzla Mariborska kot z iskricami!  

Ne v slovo, v pozdrav novemu letu in svetu, ki mu privoščimo več resničnih besed, misli in dejanj, več priznanj, četudi niso sladka, 
prižigamo iskrice!  

Zato, ker se imamo radi, ker si želimo več druženja, več poletnih dogodivščin s citronastim Citroënom, več trenutkov z ženo ali deklico 
ognjeno, več jazza, pa manj jeze in deklic z vžigalicami, več petja, pa manj dretja, ker ne pomaga. Ker zmaga tisti, ki več da, kot pa ima. 
Pomahajmo v pozdrav Vilinskemu mestu, vsakemu od nas, da bi bil zdrav, norčav in zvedav. 

Dobimo se na Slomškovem trgu, od koder bomo skupaj z Ankami Piromankami podajali iskrice na več strani, po Poštni ulici do Glavnega 
trga, z dobrimi željami za vse ljudi.  

◊ Društvo Hiša!, Anke Piromanke in mi vsi 


