
Čudežna 
dežela, polna čudes

Vilinka Vojka ter vilinke in vilinci 
Vilinskega mesta

Tik, tik, tik – slišiš, kako udarjajo kapljice dežja, ko padajo na velike lapuhove liste?  
Šššššš, šššššš, ššššš šumi veter, ki se igraje podi med golimi vejami dreves.  
Kapljice spolzijo na tla in pojijo zemljo, veter počeše suhe trate, sonce jih obsije,  
da so srebrne in zlate. Skozi zimski svet steče srna, preskoči potoček, ki je 
pritekel z belih gora, in izgine v gozd. Nasujmo ji soli. Deželo bo kmalu 
prekrila puhasta snežna odeja, spokojno, tiho. Zakurimo ognjišča, polena 
pojejo v peči, ogenj prasketa. Pripovedujmo si zgodbe! Kje so čudeži doma? 
Povsod. Kjer smo dobri ljudje, so tudi čudežna bitja. Čudežna? Kdo? Kako?  
Jih lahko vidimo? Lahko. Tako, da verjamemo vanje. Čudežna bitja so vile,  
ki pletejo pravljice. So rusalke, ki varujejo vode, čarovnice – varuhinje zemlje 
in svobode, pa palčki in škrati, bratje varuhi rastlin in živali. Čudežni so tudi 
velikani, naučijo nas prisluhniti kamnom ter kako se gore varuje in brani. 
Velika čudežna bitja so še drevesa – malo govorijo, a imajo 
dobrotljivo poslušna ušesa. Kar povejte jim kaj lepega, 
šepetaje ali na glas, takrat se sklonijo čisto blizu in 
nam podaljšajo čudežni čas.

Pridi k nam v vas! Prisluhni pripovedkam ali 
ustvarjaj v Marsovih delavnicah, uživaj v čarobnih 
lučeh Lumine in odkrivaj mestne 
skrivnosti z društvom Hiša!. 
Pridi v Vilinski dvor, 
kjer se čuda čudežev 
godi. Kjer vsi so zbrani 
ob koncu leta, ki bo 
zdajci lansko. Postoj, 
prisluhni, glej! In 
ako še vedno ne 
verjameš, da so 
čudeži, povemo 
ti, največji čudež 
je, da si.



Petek, 26. 11. 2021 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

ČAROVNIŠKI BLUES: 
MAGIČNI UROKI 
predstava za otroke, 4+

Trarara, pa se pričenja letošnje rajanje pod 
odrom Vilinskega mesta! Otvorile pa ga ne 
bodo vile, temveč čarovnice. S posebnimi 
uroki bodo najprej osvetlile Vilinski dvor, 
nato pa se začne čiračaranje. Le kdo si ne želi 
poznati uroka za nevidnost, pogum, srečo? 
Pridi, naučili se jih bomo. 

Petek, 3. 12. 2021 
18.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

DUO PLIŠ
koncert

Vokal Aleksandre Ilijevski, kitara Marka Gre-
goriča in besedila Roka Vilčnika bodo stkali 
prav poseben glasbeni večer. Topel, puhast, 
nežen. Kot plišast šal, ki prijetno poboža in 
pogreje, nas bo ujel v mehke gube kakovo-
stnega lahkotnega popa – nove slovenske 
popevke. 

Sobota, 4. 12. 2021 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

PAPIRNATE IZMIŠLJOTINE
predstava za otroke, 4+

Ste vedeli, da lahko papir oživi? O, ja, v Vi-
linskem mestu je vse mogoče. Pozdravljena, 
papirnata bitja. V kolažu kratkih scenskih 
domislekov, ob izvirni avtorski zvočni in glas-
beni spremljavi, bodo prebudila našo domiš-
lijo in nas spomnila, da lahko na njenih krilih 
poletimo tudi brez računalniških, telefonskih 
ali televizijskih zaslonov. 

Nedelja, 5. 12. 2021 
16.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

ARIEL VEI ATANASOVSKI IN 
AN ČERNE 
koncert, miklavževanje in druženje 

Zavod 13 je tista druščina, ki pomaga razu-
meti najbolj posebne in najbolj srčne otroke, 
njihovim staršem, sorodnikom in prijateljem 
pa ponuja prepotrebno oporo. Ariel Vei Ata-
nasovski in An Černe pa sta tista glasbenika, 
ki bosta Miklavževemu druženju z avtorskimi 
skladbami nadela zvočno podobo. Virtuozno, 
razigrano, čustveno in nežno. Srčno! 

Četrtek, 9. 12. 2021 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

DECEMBRSKI CODE BEND 
koncert, šolska kulturna produkcija

Nak, ne bomo se šli kodiranja, čeprav bi člani 
zasedbe petih mladih glasbenikov, poveza-
nih z II. gimnazijo Maribor, to gotovo storili 
mimogrede in z zaprtimi očmi. Code bend 
nam bo razkril svojo glasbeno govorico, de-
cembru primerno obarvano z zimzelenimi 
božičnimi melodijami.   

Petek, 10. 12. 2021 
18.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

ANA BEZJAK
koncert

Prefinjen nabor swing napevov, bossa nova 
balad in jazzovskih standardov ter žametni 
vokal Ane Bezjak. To so sestavine recepta za 
glasbeno poslastico, ki bo pogrela kot topel 
kakav s cimetom in kot sveže pečen mede-
njak mamila vse čute ter klicala – še bi! 

Sobota, 11. 12. 2021 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

MOTOVILČICA 
predstava za otroke, 4+

Zimski večeri in pravljice bratov Grimm – brez 
tega para ni otroških spominov, kajne? Tokrat bo 
knjižne strani zamenjala lutkovna predstava. A 
brez skrbi, vse bo, kot mora biti: tu bodo ljubka 
deklica, hudobna čarovnica, princ in seveda tudi 
tisti znameniti »nekoč«, s katerim se vse prične. 

Četrtek, 16. 12. 2021 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

SOUL 
koncert

Ko se v eno zlijejo afro-ameriški gospel, 
rhythm in blues ter jazz, dobimo – dušo. No, če 
smo natančni, dobimo soul, glasbo, ki s svojim 
emotivnim nabojem in izpovednostjo priha-
ja iz duše in seže do srca. Po stopinjah soul 
legend, kot so Ray Charles, Aretha Franklin, 
Marvin Gaye, James Brown in Stevie Wonder, 
se bodo podali mladi glasbeniki III. gimnazije. 

Petek, 17. 12. 2021 
18.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

ZALA IN GAŠPER
koncert

Dvojca, ki je s svojim melanholičnim zasanja-
nim elektro popom očaral Evropo, zagotovo 
ni potrebno predstavljati. Zala in Gašper, ki 
sta lani pod okriljem založniškega velikana 
Universal Music Group izdala svoj debitan-
ski album, navdušujeta s svojo unikatno in 
prepoznavno glasbeno govorico. Dovolite si 
pobeg iz predprazničnega hitenja – žametna 
atmosfera in hipnotični Zalin vokal bosta 
umirila vaš utrip in vas nežno spomnila, da 
so prazniki čas za sanjarjenje v objemu ne-
koga, ki ga imaš rad. 

Sobota, 18. 12. 2021 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

TAKE LJUDSKE 
predstava za otroke, 3+

Slovensko ljudsko izročilo je skrinja, polna 
zakladov. Ljudske modrosti, reki in pregovori, 
čudovite ljudske pripovedke, zvoki in melo-
dije – vse te dragulje predstava Take ljudske 
naniza v dragoceno in bogato ogrlico, ki bo 
oplemenitila sobotni večer. Z gledališčem 
marionet in predmetov bo navdušila male in 
velike gledalce. 

Vilinski 
oder

Na praznično okrašenem 
dvorišču Vetrinjskega 
dvora kraljuje Vilinski 
oder. Najsvetlejši in 
najživahnejši oder v mestu 
podarja malim in velikim 
koncerte ter predstave, 
čarovniške uroke in 
ljudske pripovedke, mlade 
talente in uveljavljene 
izvajalce. Vse do konca 
decembra bo središče 
dogajanja Vilinskega 
mesta vrvelo in brbotalo 
od dogodkov, smeha ter 
dobre volje. Dobrodošli!

www.nd-mb.si / vetrinjski.dvor@nd-mb.si / 02 229 1250 / Festival Vilinsko mesto je koprodukcija Narodnega doma Maribor, Društva Hiša! in Zavoda MARS Maribor.



Vilinsko mesto 2021 prireja Narodni dom Maribor, v 
sodelovanju z Društvom za ljudi in prostore Hiša! in 
Zavodom MARS Maribor.
Program soustvarjamo še z Umetnostno galerijo 
Maribor, Lutkovnim gledališčem Maribor, Mladinskim 
kulturnim centrom Maribor, Muzejem narodne 
osvoboditve Maribor, Mariborsko knjižnico, društvom 
Vagant in ob podpori Mestne občine Maribor.
Vilinke in vilinci, ki so zavihali rokave ter odprli na 
stežaj srca in glave: Marko Brumen, Mišel Vugrinec, 
Urška Košica, Lana Erlač, Hana Repše, Maja Pegan, 
Mateja Meh, Vid Kmetič, Vesna Gomboc, ekipa 
Narodnega doma Maribor in druge ter drugi.
Scenografijo Čudežna dežela v Vilinskem dvoru so 
spletle varuhinje čudežev: Alja Krofl, Neva Vrba, 
Manja Jerič, Nina Kolšek, Lana Erlač, Hana Repše ter 
mentorice in prostovoljke Zavoda MARS Maribor.
Čudežna bitja so izdelali otroci na Kulturnem 
dnevniku.
Besedilo Čudežna dežela je napisala Vojka Miklavc.
Udeležba pri vseh aktivnostih je na lastno 
odgovornost. Organizator si pridržuje pravico do 
spremembe programa.

Vilinsko mesto 2021 – predstavitvena priloga.
Uredili: Urška Košica, Marko Brumen in Maja Pirš. 
Besedila: Maja Pirš, Vojka Miklavc.
Lektoriranje: Alenka Klemenčič.
Celostna grafična podoba festivala: Uroš Lehner.
Oblikovanje, prelom in priprava za tisk: Studio 8.

Nedelja, 26. 12. 2021, ob 18.00

CIRCO CARPADIEM: 
SLADKOSLANO 
ulični cirkus, Italija

Dva peka, kuharska knjiga in cel kup neso-
glasij v kuhinji – recept za zabavo. Bolj ak-
robatske, virtuozne, drzne in dih jemajoče 
peke kruha še niste videli. Spoznali bomo, 
da lahko kruh mesimo tudi medtem, ko 
lovimo ravnotežje na monociklu, posebej 
rahel pa bo, če s testom – žongliramo. Prip-
ravite se na vrhunski obed za vso družino. 

Ponedeljek, 27. 12. 2021, ob 18.00

KUD LJUD: KAR SMO (BILI) 
ulično-plesni dogodek, Slovenija

Ples! Takšen divji, s hipnotičnim ritmom, ki 
omami. Takšen, ki združuje in osvobaja, kliče 
k razumevanju brez besed in k sprejemanju 
različnosti. Predstava, ki išče odgovore pod 
stopali in nad glavami. Zamigajmoooooo! 

Torek, 28. 12. 2021, ob 18.00

KD PRIDEN MOŽIC IN 
ČUPAKABRA: SODRGA
ognjaža, Slovenija

Mali uradnik, zaposlen na oddelku za na-
pačno parkiranje, se v svoji izjemni delovni 
vnemi nekega dne znajde v deželi ognjenih 
škratov. In spozna, da je podžiganje ognja 
nekaj, kar si je že dolgo želel. In že je tu gle-
dališki ulični ognjen spektakel, kakršega še 
niste videli. Vroče bo. 

Četrtek, 23. 12. 2021 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

PRAZNIČNI KONCERT 
MLADIH JAZZ GLASBENIKOV 
šolska umetnost mladih

Z jazz standardi, originalnimi kompozicijami 
velikanov te zvrsti in s praznično obarvanimi 
skladbami bodo jazzovske zasedbe, ki delu-
jejo v okviru izobraževanja na oddelkih za 
jazz Konservatorija za glasbo in balet Mari-
bor, četrtkov večer spremenile v praznik jaz-
zovske glasbe. 

Nedelja, 26. 12. 2021 
16.30, Nabrežje reke Drave, na 
»Benetkah«, nasproti Sodnega stolpa

DOBRI MOŽJE IZ REKE DRAVE 
dobrodelni dogodek za otroke, 3+

Le urno k Dravi, k Benetkam. Skupaj bomo 
zaklicali »Dobri možje iz Draveeeee«, nato pa 
opazovali osuple obraze malčkov, ko se bodo 
iz ledeno mrzle vode dvignile postave. In da 
bo mera polna: kot vsi dobri možje tudi člani 
Potapljaškega društva Maribor – Dobri možje 
iz Drave prinašajo darove.

Nedelja, 26. 12. 2021 
19.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

LACHA GOSTUJE: FRIDAS 
JAZZ QUARTET FEAT. 
KATARINA SAMOBOR 
koncert

Glasbena fuzija, ki vas bo odpihnila med 
zvezde, pogrela dlani in zazibala boke. Znane 
in manj znane R&B ter jazz melodije v inter-
pretaciji mlade zasedbe, ki stavi na manj, da 
bomo dobili več. Več dražljajev za vse čute, 
več glasbenih užitkov, več tistih trenutkov, ki 
se usidrajo v spomin in ostanejo za vedno. 

Ponedeljek, 27. 12. 2021 
17.00, Narodni dom Maribor

ENCI BENCI KATALENCI* 
glasbena predstava 

Skupina Katalena je navdih za projekt Enci 
benci Katalenci našla v izštevankah. Saj 
veste, tistih izrazito ritmičnih pesmih, pol-
nih skrivostnih besed, s katerimi si otroci 
razdelijo vloge za začetek igre. Glasbene pri-

povedi ene najbolj čislanih glasbenih zasedb 
današnjega dne kar same ustvarjajo prostor 
glasbenega gledališča in že je tu vrhunska 
glasbena predstava, v kateri vsi (znova) 
postajamo in ostajamo otroci.

*  Predstava je plačljiva. Vse informacije naj-
dete na spletni strani Vilinskega mesta. 

Ponedeljek, 27. 12. 2021 
19.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

LACHA GOSTUJE: 3:RMA 
koncert

Težke teme in nežne melodije. Na videz nepre-
mostljiv kontrast zaznamuje projekt 3:RMA, s 
katerim se vokalistka Maša But in kitaristka 
Urška Supej angažirano lotevata rušenja ta-
bujev. Teme, kot so feminizem, brezizhodna 
razmerja ali vera, so prelite v edinstveno glas-
beno govorico, ki obenem zaziba in zatrese. In 
spodbudi k razmisleku. Zadetek v polno!

Torek, 28. 12. 2021 
17.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

STARA ŠARA, SLOVO OD 
DEDKA MRAZA 
predstava za otroke, 3+

Preden bo Dedek Mraz pomahal v slovo in jo 
ubral nazaj na Pohorje, bo otrokom podaril 
še prav posebno darilo: predstavo Stara šara. 
Odličen izbor, dedek! Bližajoči se konec leta 
je namreč pravi čas, da počistimo vso od-
večno staro šaro. Pogosto jo odvržemo kar 
na podstrešje. Naj tam v miru čepi in nabira 
prah, si rečemo. Pa je res tako? Presenečeni 
boste.

Torek, 28. 12. 2021 
19.00, Vetrinjski dvor, Vilinski oder

LACHA GOSTUJE: ŽAN VIDEC 
koncert

Vokalist in multiinstrumentalist, ki srca in 
ušesa poslušalcev osvaja z raskavim glasom 
in energičnim nastopom. Pristno, iskreno, 
toplo – vse, kar potrebujete za popoln večer 
je le še dobra družba. In tudi to vam lahko 
zagotovimo, zato nič čakat. Leto se izteka, z 
njim pa tudi priložnosti za dober žur pod luč-
kami Vetrinjskega dvora. Ostanimo 

zdravi!
Vilinke in vilinci pazimo na 

zdravje. Upoštevamo napotke 
in ukrepe. V Vilinsko mesto 

prihajamo z maskami in le če 
smo zdravi. Smrkajoči noski 

ostanejo doma, velja? 

Program festivala ter način 
izvajanja prosameznih 

prireditev bomo usklajevali 
z morebitnimi spremembami 

navodil in ukrepov za 
varovanje zdravja. Spremembe 

programa in navodila za 
obiskovalce bomo objavljali 
na spletni strani festivala in 

našem Facebook profilu, zato 
vas vljudno vabimo, da jima 

redno sledite.

Ana  
Mrzla

Pa smo jo dočakali. Ana Mrzla spet prinaša smeh in norčije, 
pa akrobacije, ki jemljejo sapo. Na praznično okrašenem 
Vojašniškem trgu bomo plesali in noreli, se krohotali, 
občudovali vrtoglave salte in spretno žongliranje, seveda 
pa ne bo šlo brez ognja. Ana Mrzla obožuje iskrenje in sijaj 
ognjenih zubljev pod nočnim nebom. Mi tudi! 

SODRGA

Zaplešimo, 
zamigajmo, 
uživajmo
4. 12., 11. 12., 18. 12., 26. 12. in  
27. 12. 2021 
od 11.00 do 13.00,  
Vilinska dvorana

USTVARJALNI GIB IN 
ZVOK
kreativne DJ in plesne delavnice

Zakaj bi plesal, kot hočejo drugi? Ustva-
ri svojo glasbo in zapleši, kot da te nih-
če ne gleda. Na ustvarjalni delavnici DJ 
šole Akademija Alphawave in zavoda 
Moja kreacija boste na svoj račun prišli 
vsi, ki vas zanima DJ-janje, vsi, ki si živ-
ljenja ne znate predstavljati brez glas-
be, pa tudi tisti, ki ob plesnih ritmih ne 
morete ostati pri miru. Žur bo!

Torek, 28. 12. 2021 
od 11.00 do 13.00 
Vilinska dvorana

VILINSKI DISCO 
kreativne DJ in plesne delavnice

Oborožite se z bleščicami, okrasite vilin-
ska krilca, stresite prah z naborkov tila v 
tutu krilih, zloščite plesne čeveljce. Spet 
je čas za najboljšo in najbolj bleščečo 
zabavo v mestu, tisto, na katero smo ča-
kali vse leto. Tradicionalni vilinski disco 
je veliko več kot zgolj zabava s plesom. 
Posut z vilinskim čarobnim prahom in 
odet v lesk vilinskih luči je magično 
doživetje za male ter velike vile in vilin-
ce, najboljši uvod v silvestrsko rajanje. 
Zagotovilo, da bo prihajajoče leto polno 
dobre volje in prijaznih čarovnij.



Petek, 3. 12. 2021 
16.00–19.00, Vetrinjski dvor,  
Vilinsko razstavišče

VENCI NISO VEJLI 
Izdelovanje vencev iz zimzelenega rastja in 
okraševanje z naravnimi materiali. Spozna-
vanje simbolike elementov venca in rastja, 
ob slovenski ljudski glasbi.  

Sobota, 4. 12. 2021 
16.00–19.00, Vetrinjski dvor,  
Vilinsko razstavišče

KO ZAROŽLJAJO VERIGE 
Izdelovanje in peka parkljev ter verig iz koru-
znega ličja. Zabavno in poučno spoznavanje 
šeg, mitologije in legend o demonih ter o sv. 
Nikolaju, skozi igro in ob ogledu etnografskih 
filmov. 

Petek, 10. 12. 2021 
16.00–19.00,  
Vetrinjski dvor, Vilinsko razstavišče

PRAPROT POD GLAVO 
Blazina, natlačena s praprotjo, je najbolj 
zdravo ležišče, ki si ga moremo zamisliti. Po-
skrbite za svoje zdravje sami in si izdelajte 
svoj vzglavnik iz orlove praproti. 

Sobota, 11. 12. 2021 
10.00–13.00, 16.00–19.00,  
Vetrinjski dvor, Vilinsko razstavišče

LUCIJA SVETA IN TISTA 
MANJ SVETA 
Sadimo božično žito, pijemo Lucijin čaj in 
kramljamo o tem, kako so na ta dan čarali, pa 
o slabem vremenu ter kaj se na te dni lahko 
zgodi in kam to vodi? 

Petek, 17. 12. 2021 
16.00–19.00, Vetrinjski dvor,  
Vilinsko razstavišče

ČAR OBLIKOVANJA GLINE 
Od kepe gline do okrasnega ali praktičnega iz-
delka. Gnetemo, valjamo, oblikujemo, krasimo ... 

Petek, 17. 12. in  
sobota, 18. 12. 2021 
10.00–13.00, 16.00–19.00,  
Vetrinjski dvor, Vilinsko razstavišče

KLEK, KLEK, KLEKLJANJE 
Kleklji bodo plesali, križali in sukali niti. Kot so 
si nekoč krajšali večere, si jih bomo tudi mi. 

Sobota, 18. 12. 2021  
10.00–13.00, 16.00–19.00,  
Vetrinjski dvor, Vilinsko razstavišče

SONCE, KOLIKO JE URA? 

Spoznavanje ene izmed najstarejših naprav 
za merjenje časa, sončne ure. O zgodovini, o 
oblikah. Ni težko, naredite jo.

Nedelja, 26. 12. 2020  
10.00–13.00, 16.00–19.00,  
Vetrinjski dvor, Vilinsko razstavišče

ŠTEFANOVO 
Blagoslov vode, soli in hlevskih živali. Spo-
znavanje običaja ob izdelovanju jedilnih in 
kopalnih soli iz zelišč. Na voljo tudi ogled 
etnografskih filmov o sami šegi po različnih 
krajih naše dežele.

Ponedeljek, 27. 12. 2020 
10.00–13.00, 16.00–19.00,  
Vetrinjski dvor, Vilinsko razstavišče

ŽUTA JE SLAMA 
Izdelovanje simboličnih okraskov za praznič-
no okrasje, na voljo pa je tudi ogled igrano-
-dokumentarnega filma s staroversko tema-
tiko Osvatina – poganski ogenj. 

Torek, 28. 12. 2020 
10.00–13.00, 16.00–19.00,  
Vetrinjski dvor, Vilinsko razstavišče

TEPEŽNICA ZA ZDRAVJE, 
SREČO IN MOČ 
Tepežkanje je bilo v časih naših prednikov 
pravi blagoslov - dotik šibe prenaša 

življenjsko moč z drevesa na človeka. 
Izdelujemo tepežnice in gledamo 
dokumentarne filme Drevesa pripovedujejo.  

petki, 3., 10. in 17. 12. ; 16.00–19.00 
soboti, 4., 11. in 18. 12.,  nedelja, 26. 
12., ponedeljek, 27. 12. in sreda, 28. 
12. 2021; 10.00–13.00 in 16.00–19.00, 
Vetrinjski dvor, Vilinsko razstavišče

SVET KRISTALOV, 
MINERALOV IN ORGONITOV 
Vse za dni brez skrbi, za dober pretok energij, 
kristali, minerali, orgoniti. Na prodajni stoj-
nici še nasveti in mala ustvarjalna delavnica 
spoznavanja čudovitih nastankov narave, ki 
so jih v pomoč uporabljali že naši predniki. 
Zakaj jih ne bi še mi? 

Jupi, lutke!
Vilinke in vilinci vabijo v Lutkovno gledališče Maribor.

Zabavajo in razveseljujejo malo in ve-
liko, ob tem pa mimogrede natrosijo 
dobre nasvete in življenjske modrosti, 
zato brž v Lutkovno gledališče Maribor.

Tam nas čakajo razvajena mačja kra-
ljica, ki si ne prizna, da ima bolhe, pa 
Janček Ježek, ki išče srečno zvezdo, in 
Ferdo, veliki ptič, ki je drugačen kot os-
tali, kar s pridom uporabi, da pomaga 
drugim. Tam bodo tudi miške, ki nas 
bodo naučile, kako se znajti v velikem 
svetu, mimogrede pa bomo za vselej 
opravili tudi s strahom pred temo. Lut-
ke in lutkarji, dobrodošli v Vilinskem 
mestu!  

*  Predstave so plačljive. Vse potrebne 
informacije najdete na spletni strani 
Vilinskega mesta in LGM Maribor.  

Umetnost ustvarjanja lepih 
trenutkov
Vilinke in vilinci vabijo v Umetnostno galerijo Maribor. 

Razstava mariborskega slikarja Ludvi-
ka Pandurja ponuja tisoč in en navdih 
za odkrivanje ter ustvarjanje, h katere-
mu so vabljeni otroci, pa tudi babice in 
dedki. 

Z najmlajšimi bomo vihteli čopiče, da 
razsvetlimo temo, na Modrih uricah, 
namenjenih starejšim, pa se bomo 
posvetili mariborskim vedutam, sli-
kam, ki so nastale na popotovanjih po 
svetu, pa tudi avtoportretom in inter-
pretacijam mitov. Na ustvarjalnicah, na 
katerih bomo ustvarjali darila, se nam 
bo slikar Ludvik Pandur tudi pridružil.

*  Dogodki so plačljivi, obvezna je pred-
hodna prijava. Vse potrebne informa-
cije najdete na spletni strani Vilinske-
ga mesta in UGM Maribor. 

VAGANT 
Zaprti med 
štiri stene?  
Kje pa. Mi 
potujemo! 
Kdo pravi, da je v teh časih 
težko potovati? Pridite z nami,  
z društvom Vagant gremo v 
Italijo.

Četrtek, 2. 12. 2021, 19.00,  
Vilinska dvorana

VELIKA TURA PO ITALIJI 
Potopisno predavanje nam bo približa-
lo znane in manj znane lepote sosednje 
države. Pohajkovali bomo od visokih 
gora do čudovitih plaž, od pisanih pla-
not do romantičnih vasic.

Četrtek, 9. 12. 2021, 19.00,  
Vilinska dvorana

SICILIJA IN JUG ITALIJE 
Kadar omenimo Sicilijo, se nam pred 
očmi narišejo različne podobe. Od zi-
belke mafije do temperamentnih prebi-
valcev, ki si dajo duška v vožnji z avto-
mobilom ... 

KULTURNI INKUBATOR 
Možgane na pašo? O, ne. Naj bliskajo in žarijo! 
Če sodite med tiste, čigar sive celice potrebujejo gorivo tudi v času, ko jih večina pošlje na praznični počitek, je projekt konS – platforma za 
sodobno umetnost, ki nastaja pod okriljem MKC Maribor, prava stvar! Se vidimo v Kulturnem inkubatorju. Saj veste, na Koroški cesti 18.

Torek, 14. 12. 2021, ob 17.00

IZDELAVA MINI ZOETROPA 
(9–14 let)

Kaj je zoetrope? To je naprava, ki ustvari ilu-
zijo animacije tako, da zaporedne sličice, ki 
se vrtijo v krogu, osvetli za delček sekunde, 
in to ponavlja v neskončni zanki. Izumili so 
jo že v 19. stoletju, mi pa jo bomo poustva-
rili iz delov, ki so nam na voljo v 21. stoletju.

Sreda, 15. 12. 2021 ob 17.00

ZAPESYNTHNICA (14+)

Si eden tistih, ki bi rad ustvarjal glasbo pov-
sod in se ti zdi, da sta mobilnik in prenosnik 
preveč mainstreamovska? Izdelaj si synth, 
ki ga kontroliraš kar na svoji roki, medtem 
ko čakaš na avtobus ali na naslednjo šolsko 
uro. Pripravi zvok, ki ga lahko kasneje po-
snameš na računalnik. Najboljša zapestnica 
je zapeSYNTHnica.

Torek, 21. 12. 2021, ob 17.00

DIY BUDILKA (9–14 let)

Sodite med tiste, ki se zjutraj kar ne morejo 
prebuditi? Spoznajte vse o dnevno-nočnem 
ritmu, ki nas zaznamuje, nato pa iz elek-
tronskih komponent in lesenega ohišja iz-
delajte čisto svojo budilko, ki se bo sprožila 
ob jutranji svetlobi. Stavimo, da bujenja ne 
boste več sovražili.

Torek, 28. 12. 2021, ob 17.00

PIKSLBROŠKA (9–14 let)

Naša oblačila povedo veliko o nas, a no-
beno ne pove toliko kot PiksLBroška. Z njo 
lahko namreč sporočamo svetu svoja čisto 
posebna sporočila, ki jih bomo sprogrami-
rali v njen čip, nato pa v vijoličasto ohišje 
spajkali še majhne led lučke, ki bodo tvorile 
ekranček. Vau!

Slavimo šege,  
praznujmo življenje!
Ali veste, da ste bogati? O, ja, naša dediščina, slovensko ljudsko izročilo, šege in navade, rokodelske spretnosti in 
stoletna znanja skrivajo nešteto draguljev, ki slehernega med nami v hipu naredijo za bogataša. Seveda le, če jih 
negujemo in cenimo – a najprej jih moramo spoznati. V SloVesnini domačiji bomo odkrivali dragocenosti, znanja in 
spretnosti, s katerimi boste obogatili svoje življenje.

FERDO, VELIKI PTIČ

DROBTINE IZ MIŠJE DOLINE

JANČEK JEŽEK



H. C. Andersen: »Le živeti ni dovolj, 
imeti moramo sonce, svobodo in 
majceno cvetlico.« 

SVETLEČE CVETJE
Čarobni vrt ne bi bil tako čaroben, če v njem 
ne bi bilo cvetlic. Te seveda niso običajne, 
posute so s čarobnim prahom, da ponoči 
svetijo in nam kažejo pot. 

Mentorica: Maja Pegan; udeleženci poletnega 
programa Zveze prijateljev mladine Maribor

Utrinki, ki so našli svojo pot do 
Zemlje.

KRESNIČKE

Se še spomnite nestrpnega čakanja, da je v 
poletnih dneh končno padel mrak in smo se 
navdušeni podali v iskanje kresničk? Te ča-
robne trenutke lahko podoživite tudi pozimi.

Mentorica: Maja Pegan; udeleženci poletnega 
programa Zveze prijateljev mladine Maribor

Kakšna je koda zdravja?

POJEJ JO, ČE NE, BOŠ 
SLABOKRVNA.
Skrivnosten objekt v obliki žarnice na dreve-
su. Utripajoča led dioda sporoča: brez špina-
če ni zdravja. Vprašajte Popaja.

Mentorica: Monika Pocrnjić; udeleženci po-
letnega programa Zveze prijateljev mladine 
Maribor

Med krošnjami ujemite nočnega 
metulja.

NOČNIK
Kdo so nočniki? Nočniki so tisti metulji, ki na 
plano pokukajo ponoči. Enega boste srečali 

tudi v čarobnem vrtu. Prav poseben je, čaro-
ben! Pokukajte med krošnje.

Avtorica: Maja Pegan

Ko pade tema, zaživijo. 

MOHERČICE

Moherčice živijo le v našem čarobnem vrtu. 
Čeprav jih še nikoli niste videli, jih boste 
hitro opazili in prepoznali. Površina njihovih 
teles je namreč prekrita z barvo, ki zaživi le 
v temi. 

Avtorica: Nina Šulin

Čarovnijo življenja si krojimo sami.

PORTAL DO SEBE
Včasih se zdi življenje polno slabega. In ko se 
ubadamo z njim, lahko kaj hitro pozabimo na 
tisto, kar resnično šteje. Zato je v čarobnem 
vrtu tudi portal, ki nas bo prijazno spomnil, 
da si čarovnijo življenja krojimo sami.

Mentorica: Maja Pegan 

Avtorice: Danaja Zavec, Sara Zavernik, Lana 
Stepišnik, Atena Bošnjak, Kristina Žižek (Me-
dijske komunikacije, FERI).

Ko se svetloba igra, se rodijo sence 

CIKEL

Ste se tudi vi kot otrok bali senc? Skoraj ni 
malčka, ki tega strahu ne pozna. Zato je Cikel 
odlična priložnost, da strah preženemo in 
ugotovimo, da so sence le druga plat svetlo-
be. In prav čarobno lepe.

Avtorica: Zala Zagoršek Golob

Sreda, 1. 12. 2021, 18.00, vhod v Magdalenski park  
(pri kipu Rabindranatha Tagoreja)

Sprehod po čarovniji!

ČAROBNA MAGDALENCA, 
vodstvo po svetlobnih instalacijah

Med sprehodom po Luminem čarobnem vrtu se pojavlja nešteto vprašanj. Nanje bo od-
govorila vilinka Maja – tista glavna, ki je »zakrivila«, da nas zadnjih nekaj let vsako zimo 
obišče Lumina. Popeljala nas bo po čarobnem vrtu, predstavila letošnje svetlobne ume-
tnine in pojasnila, kako so nastale, iz česa so narejene in kakšno zgodbo nosijo s seboj. 

Kuratorka: Maja Pegan

Torek, 28. 12. 2021, 18.45, Vojašniški trg

Tisoč iskric za tisoč želja.

ISKRENJE
Kot vselej se Vilinskega mesta poslavljamo 
ožarjeni s svetlobo. Pridružite se nam, priž-
gimo iskrice in izobesimo dobre želje, da jih 
bo veter odnesel tja, kjer bodo izpolnjene. 
Vse slabo pa vrzimo v ogenj. Da bo novo leto 
vilinsko iskrivo, navihano in ljubeznivo.

RAJZEFIRBČNI SPREHODI 
Pot pod noge, mesto vabi!
Sprehodi po praznično okrašenih ulicah in trgih so nekaj prav posebnega. Še posebej tisti v družbi hitrojezičnih 
vodičev društva Hiša!. Ne le, da vas bodo osupnili z zgodbami o stoletnih mestnih skrivnostih in zabavali z 
duhovitimi domislicami ali burnimi anekdotami – zagotovimo vam lahko, da se boste v mesto, za katerega ste 
mogoče zmotno mislili, da ga poznate, na novo zaljubili. 

Sami, a kljub temu v odlični družbi. 
Če sodite med tiste, ki se na potep po mestu raje podate sami ali zgolj 
v krogu najbližjih, nikar ne mislite, da smo pozabili na vas. Vabljeni na 
Rajzefirbcanje po mestu. Na sprehod vas bomo pospremili s pomočjo 
navodil, s katerimi boste mestne skrivnosti uspešno odkrivali tudi brez 
vodiča – kadarkoli, po lastni izbiri, med 26. 11. in 28. 12. 2021.
Vse potrebne informacije in navodila najdete na spletni strani Vilinskega mesta.Četrtek, 2. 12. 2021  

18.00, Mestni park – 
začetek promenade

KOL:TURA
Ta veseli dan kulture sicer obe-
ležujemo 3. decembra, a mi ga 
bomo po svoje in po mariborsko 
že večer pred tem. Maribor na-
mreč ne bi bil Maribor, če vča-
sih ne bi česa naredili malo po 
svoje. Tudi kulturi znamo dodati 
ščepec »mariborskosti«. Takrat 
se spremeni v kOlturo.

Sprehajalec: Vid Kmetič

Četrtek, 9. 12. 2021 
18.00, Trg svobode

ŠMRKAFCI IN 
SKAKAFCI
Feki je bil basist pri legendarnih 
Skakafcih, ki so v prvi polovici 
osemdesetih let prejšnjega sto-
letja spadali med najbolj prilju-
bljene mariborske bende. Vid je 
bil šmrkavec, ki je te koncerte 
obiskoval. Gremo nazaj v osem-
deseta.

Sprehajalca: Igor Fekonja - Feki 
in Vid Kmetič

Četrtek 16. 12. 2021 
18.00, Rajzefiber 

MARIBOR,  
KI GA VEČ NI
Kaj imajo skupnega cerkev sv. 
Ulricha s pokopališčem, bolni-
šnica za kugo, Sofijin vrt in vho-
dna veža iz katere diši po pom-
friju? To, da jih več ni. Z Lavro jih 
bomo ponovno odkrili.

Sprehajalka: Lavra Munda Slaček

Četrtek, 23. 12. 2021 
18.00, Glavni vhod v  
SNG Maribor

KUL:TURA Z VINOM
Maribor je vinsko mesto. Navse-
zadnje pri nas raste najstarejša 
trta na svetu. Odkrijte, kakšne 
zgodbe o mestu piše žlahtna 
kapljica.

Sprehajalec: Jure Golež

LOV NA KRONE
Mariborskemu otoku so nekoč rekli tudi 
Kačji otok. Tam naj bi namreč živela kačja 
kraljica z zlato krono in s strupenimi gadi, 
ki so jo čuvali. Nekega dne si je dragoceno 
krono zaželela kraljična z Limbuškega gra-
du. Mladi vitez iz Falskega gradu je pogumno 
odplaval na otok, ubil kačjo kraljico in uk-
radel dragoceno krono. A ko je plaval nazaj 
na breg, je utonil, z njim pa se je v Dravi za 
vedno izgubila tudi krona kačje kraljice. V 
Mariboru pa še zmeraj najdemo kar nekaj 
kron – le dobro moramo opazovati.

PARKPLAC
Mestni park je poln zanimivih prebivalcev in 
skrivnosti. Odkrijte jih z lovom na zgodbo. 
Od točke do točke vas bodo usmerjala navo-
dila, rešiti pa boste morali tudi nekaj nalog. 
Brez skrbi, niso težke, zabavali se boste.

Petek, 26. 11. 2021, 18.00, Magdalenski park
NAJ SE ZGODI ČAROVNIJA!
Hej, je to Magdalenski park? Nak, to je čarobni vrt. Na vhodu nas bo 
pozdravilo Svetleče cvetje, nas povabilo, da pokukamo med krošnje ter 
poiščemo Kresničke, Moherčice in Nočnika. Pa tudi »špinačo«, ki nas 
nagovori s prav posebno govorico. Ja, prav ste prebrali. V vrtu vilinskih 
čarovnij je možno vse. Portal do sebe nam bo razkril, da se delček ča-
robnosti skriva tudi v vsakem od nas. Utrujeni od nočnih pohajkovanj 
pa se bomo skrili pod belo kupolo in se prepustili igri senc. Kako čarob-
no, kako prijetno.

Vse sije, 
vse žari!

Dobrodošla, Lumina. Najsijajnejša, najtoplejša, najbolj čarobna vila, 
ki mesto odene v toplo žarenje luči. Letos je našla novo domovanje. 
Njene lučke nas bodo zmamile na desni breg Drave, v Magdalenski 
park, ozaljšan s svetlobnimi umetninami in – cvetjem. Cvetje v 
decembru? O, ja, Lumina zmore tudi to.



Vilinski koledar: poln
DATUM DAN URA DOGODEK LOKACIJA OPIS/ŽANR
26/11/21 PETEK 17.00–17.45 ČAROVNIŠKI BLUES: MAGIČNI UROKI, Hupa Brajdič Vilinski dvor Otvoritvena predstava za otroke, 4+

18.00 LUMINA Magdalenski park Prižig svetlobnih postavitev
27/11/21 SOBOTA 10.00 TISTA O BOLHAH* LGM Igrana predstava SLG Celje, vstopnina 5 €
1/12/21 SREDA 16.00–17.30 Marsov zborček Vilinska izba Delavnica

18.00 Čarobna Magdalenca Vhod v Magdalenski park Vodstvo po Lumini
2/12/21 ČETRTEK 18.00 Rajzefirbčni sprehod: KOL:TURA, Vid Kmetič Mestni park Maribor,  

začetek promenade
Rajzefirbčni sprehod

19.00 Z otroki na potep: VELIKA TURA PO ITALIJI, Mateja Mazgan Vilinska dvorana Potopisno predavanje
3/12/21 PETEK 16.00–19.00 Adventni koledar Vilinska izba Delavnica

16.00–19.00 Ples kresnic Vilinski studio Delavnica
16.00–19.00 Izdelava svetlobnih teles Umetniška sobana Delavnica
16.00–17.00 Igre in igrače naših babic in dedkov Vilinska dvorana Delavnica

17.00 Pravljica z Mariborsko knjižnico, Zdenka Gajser Vilinska dvorana Pripovedovanje
16.00–19.00 Venci niso vejli – rokodelska delavnica Vilinsko razstavišče Delavnice in prikaz
16.00–19.00 Svet kristalov, mineralov in orgonitov Vilinsko razstavišče Delavnica

18.00 DUO PLIŠ Vilinski oder Koncert
18.00 Ta veseli dan kulture v MNO Muzej NO Maribor Razstava
18.00 Prazniki so tu Muzej NO Maribor Delavnica

4/12/21 SOBOTA 10.00–13.00 Izdelava adventnih venčkov in zavijanje daril Vilinska izba Delavnica
10.00–13.00 Zvezd sijaj Vilinski studio Delavnica
10.00–13.00 Slikopis Umetniška sobana Delavnica

10.00–13.00, 16.00–19.00 Ko zarožljajo verige – igriva rokodelska delavnica Vilinsko razstavišče Delavnice in prikaz
10.00–13.00, 16.00–19.00 Svet kristalov, mineralov in orgonitov Vilinsko razstavišče Delavnica

10.00 JANČEK JEŽEK* LGM Lutkovna predstava, vstopnina 5 €
10.00–11.30 Zavihtimo čopiče, da razsvetlimo temo* UGM Ustvarjalnica za otroke +5, vstopnina 3 €
11.00–13.00 Kreativne DJ in plesne delavnice,  DJ šola Alphawave in Zavod MOJA KREACIJA 

Maribor
Vilinska dvorana Plesne in DJ delavnice

17.00 PAPIRNATE IZMIŠLJOTINE, Teatro Papelito Vilinski oder Predstava za otroke, 4+
16.00–19.00 Miklavžki in zavijanje daril Vilinska izba Delavnica
16.00–19.00 Zvezd sijaj Vilinski studio Delavnica
16.00–19.00 Leti, leti, leti z Anko Kočevar Umetniška sobana Delavnica

5/12/21 NEDELJA 16.00–19.00 MIKLAVŽEVANJE ZAVODA 13 S KONCERTOM: ARIEL VEI ATANASOVSKI IN AN ČERNE Vilinski dvor Druženje in koncert
6/12/21 PONEDELJEK 18.00 Jernej Čampelj: MI SMO KULTURA, otvoritev razstave Sodni stolp Razstava, do 31. 12. 2021
7/12/21 TOREK 15.00 Po mariborski tržnici in ulicah New Yorka* UGM Modre urice, program za starejše odrasle,  

vstopnina 5 €
8/12/21 SREDA 16.00–17.30 Marsov zborček Vilinska izba Delavnica

18.00 Odprtje razstave OSTAL BOM MUZIKANT Muzej NO Maribor Razstava
18.30 Delavnica Prazniki so tu Muzej NO Maribor Delavnica

9/12/21 ČETRTEK 17.00 DECEMBRSKI CODE BEND, II. gimnazija Maribor z gosti Vilinski oder Koncert, šolska kulturna produkcija 
18.00 Rajzefirbčni sprehod: ŠMRKAFCI IN SKAKAFCI, Igor Fekonja - Feki in Vid Kmetič Trg svobode Rajzefirbčni sprehod
19.00 Z otroki na potep: SICILIJA IN JUG ITALIJE, Zlatko Šajhar Vilinska dvorana Potopisno predavanje

10/12/21 PETEK 16.00–19.00 Lovilci sanj Vilinska izba Delavnica
16.00–19.00 Voda neugnana Vilinski studio Delavnica
16.00–19.00 Šivamo kape in rokavice z Nino Rozino Umetniška sobana Delavnica
16.00–17.00 Igre in igrače naših babic in dedkov Vilinska dvorana Delavnica

17.00 Pravljica z Mariborsko knjižnico, Metka Lipnik Vilinska dvorana Pripovedovanje
16.00–19.00 Praprot pod glavo – rokodelska delavnica Vilinsko razstavišče Delavnice in prikaz
16.00–19.00 Svet kristalov, mineralov in orgonitov Vilinsko razstavišče Delavnica

18.00 ANA BEZJAK Vilinski oder Koncert
11/12/21 SOBOTA 10.00–13.00 3D voščilnice Vilinska izba Delavnica

10.00–13.00 Zimsko jezero Vilinski studio Delavnica
10.00–13.00 Gib, shranjen v kip Umetniška sobana Delavnica

10.00–13.00, 16.00–19.00 Lucija sveta in tista manj sveta – botanična delavnica Vilinsko razstavišče Delavnice in prikaz
10.00–13.00, 16.00–19.00 Svet kristalov, mineralov in orgonitov Vilinsko razstavišče Delavnica

10.00, 17.00 STRAHOVITO* LGM Lutkovna predstava, vstopnina 5 €
11.00–13.00 Kreativne DJ in plesne delavnice, DJ šola Alphawave in Zavod MOJA KREACIJA 

Maribor
Vilinska dvorana Plesne in DJ delavnice

17.00 MOTOVILČICA, Gledališče iz desnega žepka Vilinski oder Predstava za otroke, 4+
16.00–19.00 Kaligrafija in zavijanje daril Vilinska izba Delavnica
16.00–19.00 Zimsko jezero Vilinski studio Delavnica
16.00–19.00 Kiparstvo s Katjo Oblak Umetniška sobana Delavnica

17.00 Film In Maribor: IZBOR KRATKIH FILMOV Vetrinjski dvor,  
Vilinska dvorana

14/12/21 TOREK 17.00–19.00 Izdelava mini zoetropa (9-14 let) Kulturni inkubator Intermedijska delavnica
15/12/21 SREDA 16.00–17.30 Marsov zborček Vilinska izba Delavnica

16.00 – 19.00 Veliko majhno darilo, slikarska ustvarjalnica za mlade in odrasle UGM Delavnica, vstopnina 30 € / Klub UGM 21 €
17.00–19.00 ZapeSYNTHnica (14+ let) Kulturni inkubator Intermedijska delavnica

16/12/21 ČETRTEK 17.00 SOUL, III. gimnazija Maribor Vilinski oder Koncert, šolska kulturna produkcija 
16.00 – 19.00 Veliko majhno darilo, slikarska ustvarjalnica za mlade in odrasle UGM Delavnica, vstopnina 30 € / Klub UGM 21 €

18.00 Rajzefirbčni sprehod – MARIBOR, KI GA VEČ NI, Lavra Munda Slaček Rajzefiber (Ulica škofa 
Maksimilijana Držečnika 2)

Rajzefirbčni sprehod

17/12/21 PETEK 16.00–19.00 Mobile in zavijanje daril Vilinska izba Delavnica
16.00–19.00 Dišeča hiška Vilinski studio Delavnica
16.00–19.00 Mozaični okraski Umetniška sobana Delavnica
16.00–17.00 Igre in igrače naših dedkov in babic Vilinska dvorana Delavnica

17.00 Alenka Spacal: Fižolčica beži pred fižolovo juho Vilinska dvorana Pripovedovanje



veselja in dogodivščin!

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

DATUM DAN URA DOGODEK LOKACIJA OPIS/ŽANR
16.00–19.00 Čar oblikovanja gline – rokodelska delavnica Vilinsko razstavišče Delavnice in prikaz
16.00–19.00 Svet kristalov, mineralov in orgonitov Vilinsko razstavišče Delavnica
16.00–19.00 Klek, klek, klekljanje – prodajna stojnica, prikaz in poizkus Vilinsko razstavišče Delavnica

16.00 – 19.00 Veliko majhno darilo, slikarska ustvarjalnica za mlade in odrasle UGM Delavnica, vstopnina 30 € / Klub UGM 21 €
18.00 ZALA IN GAŠPER Vilinski oder Koncert

18/12/21 SOBOTA 10.00–13.00 Izdelava lampijončkov in zavijanje daril Vilinska izba Delavnica
10.00–13.00 Sla(st)no Vilinski studio Delavnica
10.00–13.00 Vodenke in tuš Umetniška sobana Delavnica

10.00–13.00, 16.00–19.00 Sonce, koliko je ura – rokodelska delavnica Vilinsko razstavišče Delavnice in prikaz
10.00–13.00, 16.00–19.00 Klek, klek, klekljanje – prodajna stojnica, prikaz in poizkus Vilinsko razstavišče Delavnica
10.00–13.00, 16.00–19.00 Svet kristalov, mineralov in orgonitov Vilinsko razstavišče Delavnica

10.00 DROBTINE IZ MIŠJE DOLINE* LGM Lutkovna predstava, vstopnina 5 €
11.00–13.00 Kreativne DJ in plesne delavnice,  DJ šola Alphawave in Zavod MOJA KREACIJA 

Maribor
Vilinska dvorana Plesne in DJ delavnice

10.00–11.30 Izdelovanje darilc* UGM Ustvarjalnica za otroke +5, vstopnina 3 €
17.00 TAKE LJUDSKE, LG Nebo Vilinski oder Predstava za otroke, 3+

16.00–19.00 Naravna mila in zavijanje daril Vilinska izba Delavnica
16.00–19.00 Sla(st)no Vilinski studio Delavnica
16.00–19.00 Vranja potovanja z Anjo Jerič Jakob Umetniška sobana Delavnica

19/12/21 NEDELJA 17.00 LIHOŽERCI* LGM Film, vstopnina 5 €
21/12/21 TOREK 15.00 Intimno in mitološko v slikarstvu Ludvika Pandurja* UGM Modre urice, program za starejše odrasle,  

vstopnina 5 €
17.00–19.00 DIY budilka (9-14 let) Kulturni inkubator Intermedijska delavnica

22/12/21 SREDA 17.00 FERDO, VELIKI PTIČ* LGM Lutkovna predstava, vstopnina 5 €
23/12/21 ČETRTEK 17.00 PRAZNIČNI KONCERT MLADIH JAZZ GLASBENIKOV, 

Jazz oddelek Konservatorija za glasbo in balet Maribor
Vilinski oder Koncert, šolska kulturna produkcija

18.00 Rajzefirbčni sprehod –KOL:TURA Z VINOM, Jure Golež Glavni vhod v SNG Maribor Rajzefirbčni sprehod
26/12/21 NEDELJA 10.00–13.00 Pletenje košaric Vilinska izba Delavnica

10.00–13.00 Ptice selivke Vilinski studio Delavnica
10.00–13.00 Glinene ptice z Voolino Umetniška sobana Delavnica

10.00–13.00, 16.00–19.00 Na Štefanovo solimo – rokodelska delavnica Vilinsko razstavišče Delavnice in prikaz
10.00–13.00, 16.00–19.00 Svet kristalov, mineralov in orgonitov Vilinsko razstavišče Delavnica

11.00–13.00 Kreativne DJ in plesne delavnice,  DJ šola Alphawave in Zavod MOJA KREACIJA 
Maribor

Vilinska dvorana Plesne in DJ delavnice

16.30 DOBRI MOŽJE IZ REKE DRAVE, Potapljaško društvo Maribor Nabrežje reke Drave, "Be-
netke" pri Sodnem stolpu 

Dobrodelni dogodek za otroke, 3+

17.00 KURE!? (Gledališki abonma Kekec)* Narodni dom Maribor Predstava za otroke, vstopnina 6,50 €
18.00 Ana Mrzla: Sladkoslano, Circo Carpadiem (ITA) Vojašniški trg Ulična predstava
19.00 Lacha gostuje: SOULARIUM Vilinski oder Koncert

16.00–19.00 Živalice iz storžev Vilinska izba Delavnica
16.00–19.00 Ptice selivke Vilinski studio Delavnica
16.00–19.00 Alenka Spacal: Ptičje pravljično popoldne Umetniška sobana Delavnica

27/12/21 PONEDELJEK 10.00–13.00 Slikanje na steklo Vilinska izba Delavnica
10.00–13.00 V daljne tople kraje Vilinski studio Delavnica
10.00–13.00 Šivamo iz filca – ninice Umetniška sobana Delavnica

10.00–13.00, 16.00–19.00 Žuta je slama – rokodelska delavnica Vilinsko razstavišče Delavnice in prikaz
10.00–13.00, 16.00–19.00 Svet kristalov, mineralov in orgonitov Vilinsko razstavišče Delavnica

11.00–13.00 Kreativne DJ in plesne delavnice,  DJ šola Alphawave in Zavod MOJA KREACIJA 
Maribor

Vilinska dvorana Plesne in DJ delavnice

16.00–19.00 Mošnjiček in drobižnica Vilinska izba Delavnica
16.00–19.00 V daljne tople kraje Vilinski studio Delavnica
16.00–19.00 Košček na košček – kolaž Umetniška sobana Delavnica

17.00 ENCI BENCI KATALENCI* Narodni dom Maribor Glasbena predstava, vstopnina 5 €
18.00 Ana Mrzla: KAR SMO (BILI), KUD Ljud Vojašniški trg Ulična predstava
19.00 Lacha gostuje: 3:RMA Vilinski oder Koncert

28/12/21 TOREK 10.00–13.00 Izdelava glicerinskih svečk Vilinska izba Delavnica
10.00–13.00 Animirajmo lepe misli Umetniška sobana Delavnica
16.00–19.00 3D slike z alkoholnimi črnili Vilinska izba Delavnica

10.00–13.00, 16.00–19.00 Boršica lepih misli Vilinski studio Delavnica
16.00–19.00 Video voščilnica Umetniška sobana Delavnica

10.00–13.00, 16.00–19.00 Tepežnica in vse za zdravje, srečo in moč – rokodelska delavnica Vilinsko razstavišče Delavnice in prikaz
10.00–13.00, 16.00–19.00 Svet kristalov, mineralov in orgonitov Vilinsko razstavišče Delavnica

11.00–13.00 VILINSKI DISCO –kreativne DJ in plesne delavnice, DJ šola Alphawave in Zavod 
MOJA KREACIJA Maribor 

Vilinska dvorana Plesne in DJ delavnice

17.00–19.00 PiksLBroŠka (9-14 let) Kulturni inkubator Intermedijska delavnica
17.00 STARA ŠARA, Lutkovna skupina Cikcak, 

SLOVO OD DEDKA MRAZA, ZPM Vilinski oder Predstava za otroke, 3+
18.00 Ana Mrzla: SODRGA, KD Priden možic Vojašniški trg Ulična predstava
18.45 ISKRENJE Vojašniški trg Zaključek festivala VM 
19.00 Lacha gostuje: ŽAN VIDEC Vilinski oder Koncert

30/12/21 ČETRTEK 17.00 FERDO, VELIKI PTIČ* LGM Lutkovna predstava, vstopnina 5 €

Vsak dan med 26. novembrom in 28. decembrom Rajzefirbčni samovodeni sprehodi: Lov na Krone in ParkPlac Ulice in trgi Samovodeni sprehodi
Vsak dan med 26. novembrom in 28. decembrom LUMINA Magdalenski park Svetlobne postavitve
Razstava MI SMO KULTURA, SODNI STOLP, 6. 12.–30. 12. 2021, od ponedeljka do petka 17.00–19.00, sobota 10.00–12.00, nedelja in prazniki zaprto.



ŽE IMATE SVOJ  
ADVENTNI KOLEDAR?
3. 12. 2021, 16.00−19.00 

Nikar ne hitite v trgovine. Vaši najdražji si 
zaslužijo posebnega, unikatnega. Izdelajte 
ga s skupaj z otroki, nato pa ga doma skri-
vaj napolnite s sladkarijami, drobnarijami 
in malimi pozornostmi. Saj veste, presene-
čenje mora biti.  

PLES KRESNIC
3. 12. 2021, 16.00−19.00

Senčno gledališče je čarovnija. Izdelajte 
svoje svetlobno telo ali lutko, se nauči-
te, kako jo oživiti in skupaj raziščite svet 
senc. 

IGRE TER IGRAČE BABIC IN 
DEDKOV
3., 10. in 17. 12. 2021, 16.00−17.00

Kako so si krajšali čas nekoč? Presenečeni 
boste, koliko domišljije so imeli! Odkrijte 
igrice in igrače, ki bodo vašim nadobudne-
žem čas popestrile brez ekranov.

IZDELAVA ADVENTNIH 
VENČKOV IN ZAVIJANJE 
DARIL
4. 12. 2021, 10.00–13.00

Ustvarite okras za vhodna vrata, ki vam ga 
bodo zavidali vsi sosedje in presenetite z 
darilci, ki so tako lepa, da jih je skoraj ško-
da odpreti.  

ZVEZD SIJAJ
4. 12. 2021, 10.00–13.00, 16.00–19.00

Na delavnici senčnega gledališča s pomoč-
jo grafoskopa ustvarite svoj čarobni svet 
svetlobe in senc.

SLIKOPIS
4. 12. 2021, 10.00–13.00

Slikopis je besedilo, dopolnjeno s sličicami. 
Nekoliko spominja na rebus, le da večinoma 
ne gre za uganke, ampak zgodbe, namenjene 
predvsem otrokom. Kako pa bi bil videti sli-
kopis za odrasle? Ustvarite ga.

MIKLAVŽKI IN ZAVIJANJE 
DARIL
4. 12. 2021, 16.00–19.00

Letos bomo mi presenetili Miklavža. Z daril-
cem. Joj, kako debelo bo pogledal.

LOVILCI SANJ
10. 12. 2021, 16.00–19.00

Stran, grde sanje! Otroški prsti bodo s prep-
rostimi vozli ustvarili lovilce sanj, ki jim bodo 
pomagali mirno zaspati, saj bodo v svoje 
mreže ujeli vse strahove. 

VODA NEUGNANA
10. 12. 2021, 16.00−19.00

Juhu, lutke, ki zaživijo v vodi in jo prav čarob-
no obarvajo. Zavihajmo rokave in zmočimo 
prstke!

ŠIVAMO KAPE IN ROKAVICE 
10. 12. 2021, 16.00−19.00

S kapami in rokavičkami, ki jih bomo izdelali, 
ne bomo poskrbeli le za tople prste in ušesa, 
ampak za pravo modno revijo. S cofom ali 
brez? 

TRIDIMENZIONALNE 
VOŠČILNICE
11. 12. 2021, 10.00−13.00

Kaj je lepšega kot ročno narejena voščilnica? 
Tridimenzionalna ročno narejena voščilnica!  
Izdelana še pravi čas, da lahko svoje dobre 
želje razpošljete na vse strani neba.  

ZIMSKO JEZERO
11. 12. 2021, 10.00–13.00, 16.00−19.00

Zimsko jezero vabi k drsanju, kje pa so drsal-
ci? Izdelali jih bomo.

GIB, SHRANJEN V KIP
11. 12. 2021, 10.00–13.00

Raziskujmo gibanje in ga upodobimo v kipu 
iz žice in kaširanega časopisa. Kiparji, na 
plano!

KALIGRAFIJA IN ZAVIJANJE 
DARIL
11. 12. 2021, 16.00–19.00

Ste že poskusili pisati s pravim peresom 
štorklje, fazana ali čaplje? V gotici zapisati 
svoje ime? Ne zamudite priložnosti. 

MOBILE IN ZAVIJANJE DARIL
17. 12. 2021, 16.00–19.00

Pisan mobile iz papirja, lesa, volne, perlic ...  
Pa še kakšen glinen zvonček se bo našel 
vmes. In že je tu umetnina, ki živi.

DIŠEČA HIŠKA
17. 12. 2021, 16.00–19.00

Dišeča hiška nas vabi k raziskovanju senčne-
ga gledališča. Odkrijte, kako lahko s snopi 
svetlobe pričaramo prostor. 

MOZAIČNI OKRASKI
17. 12. 2021, 16.00–19.00

Košček h koščku – mozaik. Iz drobnih, ble-
ščečih koščkov. Kot odstavek ali dekoracija, 
kot okrasek za jelko ali prav posebno darilo. 

JUHU, LAMPIJONČKI!
18. 12. 2021, 10.00–13.00

Brez njih ni praznične zabave. Izdelali jih 
bomo in osvetlili s čajno svečko. Adijo, tema. 
Pozdravljeno, veselje. 

SLA(ST)NO 
18. 12. 2021, 10.00–13.00, 16.00–19.00

Lutke iz testenin in svet iz slanega testa? 
Kakšna dogodivščina! 

VODENKE IN TUŠ
18. 12. 2021, 10.00–13.00

O, čudovito prelivanje vodenih odtenkov! In 
ko se barve posušijo, dodamo še tuš in ča-
rovnija je popolna.

NARAVNA MILA 
18. 12. 2021, 16.00–19.00

Izdelali bomo dišeča mila, ki ne bodo poskr-
bela le za čiste roke, temveč tudi za veselje 
vseh, ki jih bomo obdarovali z njimi.

PLETENJE KOŠARIC
26. 12. 2021, 10.00–13.00

Pletemo košarice, a ne iz šibja. Iz volne! 
Pravšnje za hranjenje majhnih skrivnosti in 
velikih zakladov. 

PTICE SELIVKE
26. 12. 2021, 10.00–13.00 in 16.00–19.00

Pomagajmo pticam selivkam na jug. Izde-
lajmo marionete in jih animirajmo tako, da 
bodo poletele. 

GLINENE PTICE 
26. 12. 2021, 10.00–13.00

Gnetimo in oblikujmo, dokler ne nastanejo 
majhne glinene ptičice. Za okras ali darilo. 
Za veselje in srečo.  

ŽIVALICE IZ STORŽEV
26. 12. 2021, 16.00–19.00

Sovice, palčki, vile ... Kaj bi pa vi naredili 
iz storža? 

SLIKANJE NA STEKLO 
27. 12. 2021, 10.00–13.00

Na steklu barve zažarijo s prav posebnim 
leskom. Ne verjamete? Pridite, prepričali 
se boste. 

V DALJNE TOPLE KRAJE
27. 12. 2021, 10.00–13.00, 16.00–19.00

Ste si kdaj zaželeli, da bi bili ptica? Prav 
to bomo postali. Pridite in razprite svoja 
krila! O, ja, imate jih. 

NINA, NANA – NINICE!
27. 12. 2021, 10.00–13.00

Zvečer se je najlepše stisniti k mehki ninici 
in se med njenimi gubami zazibati v sanje. 
Še posebej, če smo ninico izdelali sami. 

MOŠNJIČEK IN DROBIŽNICA
27. 12. 2021, 16.00–19.00

V mošnjičku, ki ga bomo izdelali, se kovan-
ci nikoli ne bodo izgubili. Ali bi vanj raje 
skrili kak zaklad? Zakaj pa ne? 

KOŠČEK NA KOŠČEK – 
KOLAŽ
27. 12. 2021, 16.00–19.00

Majhni koščki, velika umetnina. Že veste, 
kje jo boste razstavili? 

SVEČKE IZ GLICERINA 
28. 12. 2021, 10.00−13.00

V vosek ujeta pokrajina in dobre želje. V 
kozarcih bomo ustvarili vsak svoj svet, 
osvetljen s prijaznim plamenčkom. 

BORŠICA LEPIH MISLI 
28. 12. 2021, 10.00–13.00, 16.00–19.00

Izdelajmo boršico, vanjo skrijmo pujska in 
dobre misli. Za srečo.  

KO LEPE MISLI OŽIVIJO
28. 12. 2021, 10.00–13.00

Zapišimo sporočilo, oživimo ga s tehniko 
filmske animacije in ga pošljimo prijate-
ljem. Ustvarjalni smo lahko tudi takrat, ko 
imamo v rokah pametne telefone.  

ČAROVNIJA NA PAPIRJU
28. 12. 2021, 16.00–19.00

Prelivanje barv ustvari čudovite slike. Mi 
pa bomo šli še korak dlje. Dodali jim bomo 
tretjo dimenzijo! 

VIDEO VOŠČILNICA
28. 12. 2021, 16.00–19.00

Izdelajte povsem svoje video sporočilo. 
Opremite ga z glasbo in besedilom ter 
pošljite v svet.  

Ustvarjamo. Srečo!
Je sploh kaj prijetnejšega kot v zimskih večerih na toplem in v prijetni družbi spoznati nekaj novega in ustvariti 
nekaj lepega? Kape in rokavice, senčne lutke in lutke, ki zaživijo v vodi, slikopise in lovilce sanj, svečke in 
lampijončke ... Pozabite na plastično okrasje, pozabite na drenjanje po trgovinah. Letošnje praznike bomo pričakali 
sproščeni, naše domove bodo krasili okraski izpod lastnih prstov, pod smrečico pa bodo čudovito zavita darilca, 
izdelana s srcem. In še to: ustvarjalni smo lahko tudi, ko imamo v rokah mobilne telefone. Pridite v Marsove 
delavnice v Vilinskem dvoru ter se prepričajte.

PET UMETNIC, PET PRILOŽNOSTI ZA RADOVEDNE IN 
USTVARJALNE 
Ko umetnost spoznavamo skupaj z ustvarjalci, odkrijemo skrivnosti, ki bi sicer ostale skrite. 
Ilustratorke in slikarke Anka Kočevar, Joanna Zajec Slapničar, Anja Jerčič Jakob, ilustratorka 
in pisateljica Alenka Spacal ter kiparka Katja Oblak jih bodo z veseljem delile z nami, ob 
tem pa bomo skupaj tudi ustvarjali. 

20. 11. 2021, 10.00−13.00 Delovna akcija s postavitvijo in otvoritvijo razstave

4. 12. 2021, 16.00−19.00 Leti, leti, leti z Anko Kočevar

11. 12. 2021, 16.00−19.00 Kiparstvo s Katjo Oblak

18. 12. 2021, 16.00−19.00 Vranja potovanja z Anjo Jerčič Jakob

26. 12. 2021, 16.00−19.00 Ptičje pravljično popoldne z Alenko Spacal

MARSOV ZBORČEK
1., 8. in 15. 12. 2021, 16.00−17.30

Katera je vaša nota? Tista z edinstveno barvo in resonanco, ki povežeta um in telo. Od-
krijte jo z dihalnimi in pevskimi vajami, naj zazveni v pesem.

Čas za 
pravljice
PRAVLJICE Z 
MARIBORSKO KNJIŽNICO, 
ZDENKA GAJSER 
3. 12. 2021, 17.00

Kdaj se zvezde vsujejo na zemljo kot 
svetli srebrni tolarji? Kako sta škrateljč-
ka obubožanemu čevljarju skrivaj šivala 
čeveljce? In kaj z jazbecem, ki ne mara 
praznovanj? 

PRAVLJICE Z 
MARIBORSKO KNJIŽNICO, 
METKA LIPNIK 
10. 12. 2021, 17.00

Dve sneženi pravljici bomo povezali z 
drobceno Gerto, ki med čredo jakov išče 
svojo sled. In se zgodba prekucne v neko 
božično jutro. Kaj je največje darilo, od-
krijmo skupaj.

ALENKA SPACAL: 
FIŽOLČICA BEŽI PRED 
FIŽOLOVO JUHO
17. 12. 2021, 17.00

Zgodbica, ki je več kot to. Mala junakinja 
pobegne iz sklede s fižolčki in med kota-
ljenjem po tleh stanovanja spoznava svet 
od spodaj navzgor. Tako, kot ga vidijo oči 
majhnega otroka.

ALENKA SPACAL: PTIČJE 
PRAVLJIČNO POPOLDNE
26. 12. 2021, 16.00−19.00

Kako se male pernate junakinje spopada-
jo z domačimi nalogami ali umivanjem? 
Nad nami bodo zaprhutale modrosti ptic, 
ki niso modre samo zaradi modre barve 
kril. 

Za ljubitelje filmske umetnosti

FILM IN MARIBOR
12. 12. 2021, 17.00, Vetrinjski dvor

Ogledali si bomo izbor kratkih igranih, 
dokumentarnih in animiranih filmov, 
nastalih na delavnicah v Mariboru, in 
tako spoznati filmsko ustvarjalnost 
domačih avtorjev, mladih in odraslih 
ljubiteljev filma.

LIHOŽERCI
19. 12. 2021, 17.00, LGM

Saj poznate lihožerce, nevidna bitja, 
kriva, da nam vedno zmanjka liha no-
gavica? Ste vedeli, da so o njih posneli 
tudi film? Pridite v Lutkovno gledališče 
in si ga oglejte. 
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