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OSNOVNIM ŠOLAM, VRTCEM IN DRUGIM JAVNIM ZAVODOM 
 

 

VABILO NA OGLED BREZPLAČNIH OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH PREDSTAV 

V LINHARTOVI DVORANI RADOVLJICA 
OD 13. DO 15. MARCA 2023 

 
Spoštovani, 
 
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica vsako leto 
v Linhartovi dvorani Radovljica organizira Srečanje otroških gledaliških in lutkovnih 
skupin (Linhartov otroški gledališki maraton). Na srečanje se lahko prijavijo skupine, 
ki delujejo v občinah Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Letošnje leto se je na razpis 
prijavilo devet skupin. Otroci gledaliških in ene lutkovne skupine bodo predstave 
odigrali v Linhartovi dvorani od 13. do 15. marca 2023. Ogled vseh predstav je 
brezplačen. Vljudno vabljeni, oglejte si katero od predstav in poplačajte trud 
mentorjev, igralcev in vseh, ki sodelujejo pri izvedbi predstave, s polno dvorano in z 
bučnim aplavzom. Potrditev prihoda sporočite čimprej, vendar najkasneje do 6. 
marca (zgornji elektronski naslov, telefon ..) Prepričani smo, da boste našli kaj 
zanimivega za vaše otroke. Zanimanje za ogled predstav je vsako leto veliko, zato 
pohitite s prijavami. Veseli vas bomo. 
 
Prisrčno vabljeni in lepo pozdravljeni, 
 
Tatjana Kržišnik 
vodja Območne izpostave JSKD Radovljica 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM: 
 

PONEDELJEK, 13. MARCA 2023, LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA  
OB 8.30 URI 
LINHARTOVI ČUKI, OŠ A. T. LINHARTA RADOVLJICA IN KULTURNEGA 
DRUŠTVA KROPA 
Matija Logar, prir. Suzana Adžić: KRALJ V ČASOPISU 
(za otroke od 1. do 9. razreda) 
(trajanje predstave 30 minut) 
O predstavi: Vsaka oblast, ki da kaj nase, želi, da se o njej piše. Tako se tudi kralj v predstavi ne more sprijazniti s 
tem, da njegovega imena ni v časopisu. Kaj naj naredi, da bi se o njem vendarle kaj pisalo? Nasvete išče pri 
kraljici in služabnikih, ampak v vsakem najde pomanjkljivost, ki se mu zdi prevelika ovira … 

 
 
PONEDELJEK, 13. MARCA 2023, LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA  
OB 9.40 URI 
UČENCI OŠ A. JANŠE RADOVLJICA 
Koroška ljudska, prir. Nina Korošec: MOJCA POKRAJCULJA 
(za predšolske otroke, učence od 1. do 3. razreda) 
(trajanje predstave 25 minut) 
O predstavi: Mojca Pokrajculja je našla krajcar in z njim kupila piskrček. V nejm si je uredila topel domek za 
zimske dni. Pa ni bila dolgo sama, druga za drugo so na vrata piskrčka trkale premražene živalice …. 
 

PONEDELJEK, 13. MARCA 2023, LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA 
OB 11.30 URI 
MLAJŠA OTROŠKA GLEDALIŠKA SKUPINA ČOFTICA, KULTURNO DRUŠTVO 
KROPA 
Po Andersenovi pravljici priredila Jana Rupnik: ELZINA ČUDEŽNA ZGODBA 
(za otroke od 1. do 6. razreda) 
(trajanje predstave 10 minut) 
O predstavi: Zimska pustolovska zgodba o kraljičini Elsi in njeni zgodbi. Slednja premore čarobno moč ustvarjanja 
snežnih metežev, toda ko se njena magija nekega dne ponesreči, celotno kraljestvo ogrne v večni sneg in led … 
 

TOREK, 14. MARCA 2023, LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA 
OB 8.30 URI 
OTROŠKA GLEDALIŠKA SKUPINA BLANČKI, KULTURNO DRUŠTVO BOHINJSKA 
BELA 
Bernarda Gašperčič: BISTVO JE OČEM SKRITO 
(za predšolske otroke, učence od 1. do 9. razreda) 
(trajanje predstave: 30 minut) 
O predstavi: Begunska otroka iz Ukrajine Irina in Sergej sta zadržana, ne družita se z ostalimi otroki, v uteho jima 
je knjiga Mali princ. Druge otroke zanima kaj je v tej knjigi, da jo ve čas prebirata. Irina in Sergej jim povesta, da je 
to čudovita zgodba o pilotu, ki je preživel padec, ko je strmoglavilo majhno letalo. Pilot je bil popolnoma izgubljen. 
Tedaj je spoznal Malega princa … 
 
 
 
 
 
 
 



TOREK, 14. MARCA 2023, LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA 
OB 9.40 URI 
OTROŠKA GLEDALIŠKA SKUPINA NAVIHANKE, KUD KAMOT ZASIP 
Nataša Anderle, Petra Horvat: ŠKRATJA ŠOLA 
(za predšolske otroke, učence od 1. do 3. razreda) 
(trajanje predstave 20 minut) 
O predstavi: Ali ste vedeli, da morajo tudi škratki hoditi v šolo? In da so tudi v škratji šoli kdaj učitelji tečni? Čisto 
zares! Še dobro, da so ti naši škratki zelo navihani in iznajdljivi ter da vso slabo voljo preženejo s pesmijo in 
plesom … 
 
 

TOREK, 14. MARCA 2023, LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA 
OB 11.30 URI 
MLADINSKA GLEDALIŠKA SKUPINA, KUD KAMOT ZASIP 
Lucija Vidiv: VELIKANOVA PAST 
(za predšolske otroke, učence od 1. do 6. razreda) 
(trajanje predstave 30 minut) 
O predstavi: Globoko v gozdu, še naprej od Belih skal, leži Suha močvara. Izjemno skrivnosten in čaroben kraj. 
Kdor se je znašel tam, je hitro ugotovil, da ima čevlje popolnoma mokre, čeprav je vse suho. A najbolj skrivnostno 
od vsega v Suhi močvari je globoka votlina, ki kliče popotnike, da se ji približajo. In kdor se znajde v njej je, … 
 
 

SREDA, 15. MARCA 2023, LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA 
OB 8.30 URI 
DRAMSKI KROŽEK, OŠ PROF. DR. J. PLEMLJA BLED – PODRUŽNICA RIBNO 
Julija Donaldson v prir. Blanke Valant: ZVERJASEC 
(za predšolske otroke, učence od 1. do 3. razreda) 
(trajanje predstave 25 minut) 
O predstavi: Kaj storiti, če si drobna miška, gozd pa poln živali, ki bi te rade pohrustale za kosilo? Miška si zato 
izmisli prijatelja zverjasca z okli kot noži, kremplji postrani, s strašnimi čeljustmi in groznimi čekani. Pove jim da ta 
zverina najraje je pečene lisice, sovji sladoled in pražene kače … 
 

SREDA, 15. MARCA 2023, LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA 
OB 9.40 URI 
LUTKOVNI KROŽEK, OŠ PROF. DR. J. PLEMLJA BLED 
Hans C. Andersen, prir. Elizabeta Žnidaršič S.: VŽIGALNIK 
(za predšolske otroke, učence od 1. do 6. razreda) 
(trajanje predstave 35 minut) 
O predstavi: Klasično pravljično delo Vžigalnik s svojimi zanimivimi liki psov z orjaškimi očmi ponuja izziv. Vojak, 
mladi in čil pride po polju, kjer sreča starko. Starka  mu ponudi, naj gre zanjo v zameno za bajno plačilo v votlo 
drevo po vžigalnik. Zaklad v drevesu čuvajo psi, z očmi velikim kot čajne skodelice, mlinski kamen in očmi velikimi 
kot grajska vrata … 
 

SREDA, 15. MARCA 2023, LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA 
OB 11.30 URI 
GLEDALIŠČNIKI, OŠ PROF. DR. J. PLEMLJA BLED 
Vika Grobovšek: ENKOLSA 
(za učence od 4. do 9. razreda) 
(trajanje predstave 35 minut) 
O predstavi: Enkolsa …skrivnost ujeta v jezeru …Že naslov predstave pričara pridih strašljive skrivnosti. Skupina 
osmih najstnikov na skrivaj pobegne v zapuščeno kočo sredi gozda, kjer si daleč od oči staršev želijo malo 
zabave. Zaradi legende o enkolsi, ki živi v jezeru, so predvsem dekleta nekoliko zadržana … 
 
 
 

 


