Dragi otroci in starši!
Pridružite se nam v novi sezoni programa
Na Hermanovem odru!
Na sedmih prireditvah, kjer se bomo srečali z lutkami,
igro in glasbo, nas bo pozdravil Herman Lisjak,
v prazničnem decembru pa se mu bo pridružil tudi
Božiček.
Vse prireditve bodo na ogled v Hermanovem otroškem
gledališču ob sobotah, ob 10. uri. Namenjene so
otrokom od dveh oz. treh let starosti in trajajo med 30 in
40 minut.
Cena abonmaja Na Hermanovem odru je 18,00 EUR
in vključuje obisk sedmih prireditev.
Možen je tudi obisk posamezne prireditve,
cena: 3,00 EUR, decembrska prireditev 4,00 EUR.
V abonma se lahko vpišete v informacijski pisarni
Muzeja novejše zgodovine Celje.

Program Na Hermanovem odru
lahko spremljate tudi na
spletni in Facebook strani
Muzeja novejše zgodovine Celje.
Muzej novejše zgodovine Celje
Prešernova ulica 17
3000 Celje
t: +386 (0)3 428 64 28
e: info@mnzc.si
s: www.muzej-nz-ce.si
Muzej novejše zgodovine Celje
Izdal in založil: Muzej novejše zgodovine Celje
Zanj: dr. Tonček Kregar
Uredila: Jožica Trateški
Ilustracije Hermana Lisjaka: Jelka Reichman
Fotografije: avtorji predstav
Oblikovanje: Zgradbazamisli
Naklada: 1000 izvodov
Tisk: Dikplast Celje 2018
Pridržujemo si pravico do spremembe
programa.
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Mestna občina
Celje

Glasba se najlepše sliši skozi otroška ušesa.
Ušesa brez predsodkov in pričakovanj, ki
vse slišano sodijo s popolno iskrenostjo.
V Muzeju novejše zgodovine Celje in
Hiši kulture Celje se že šesto sezono
zavedamo izjemne odgovornosti, ki nam jo
nalaga naloga najmlajše seznaniti in
navdušiti nad glasbo, zato smo pripravili
brezkompromisno kakovosten, didaktičen in
inovativen abonma, ki prikaže nastanek
glasbe, njene pripovedne sposobnosti in
predstavi najbolj fascinantne osebnosti iz
zgodovine glasbe - vse v izvedbi
komornega ansambla
Hiše kulture Celje.
Cena abonma Glasbene sobotnice je
15,00 EUR in vključuje obisk šestih
prireditev.
Možen je tudi obisk posamezne prireditve,
cena: 3,00 EUR. V abonma se lahko vpišete
v informacijski pisarni Muzeja novejše
zgodovine Celje.

Velika glasba
za male otroke
Sobota, 13. oktober 2018 ob 10. uri,
Hermanov brlog

Peter in volk

Glasbena pravljica Sergeja Prokofjeva
Sobota, 24. november 2018 ob 10. uri,
Hermanov brlog

Lumpi, škrati, nagajivci in
sosedovi šaljivci

Predstave v
Hermanovem
otroškem
gledališču

Glasba kot pripovedovalka zgodb
Sobota, 15. december 2018 ob 10. uri,
Hermanov brlog

Rdeča kapica

Otroška opera Césarja Kjuja
Sobota, 2. februar 2019 ob 10. uri,
Hermanov brlog

Napišimo skladbo

Zabavna glasbena delavnica
s čisto pravima skladateljema
Sobota, 13. april 2019 ob 10. uri,
Hermanov brlog

Oče in sin

Zgodba o Leopoldu in Wolfgangu Amadeusu Mozartu
Sobota, 11. maj 2019 ob 10. uri,
Mestni park

Pomladni sprehod s
Celjskim godalnim orkestrom
Tradicionalni koncert
v celjskem Mestnem parku

Cikel nastaja v sodelovanju
s Hišo kulture Celje.

Sezona 2018 / 2019

①

Sobota, 27. oktober 2018 ob 10. uri

Muca copatarica
Lutkovno gledališče Fru-Fru

Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otrokom odnese copate. Otroci
sklenejo poiskati mucin dom in
svoje copatke. V gozdu pa srečajo
mnogo živali, ki muco tudi poznajo.
S skupnimi močmi najdejo njeno
hišico. Kdo ve, ali bo muca otrokom
vrnila njihove copatke …? Lutkovna
pravljica je pripovedovana z lutkami,
ob živo izvajani glasbi in otroških pesmicah.

③

Sobota, 22. december 2018 ob 10. uri

Škratka sladka
Gledališče KU-KUC

Pisana zimska predstava nas skozi čudovito zgodbo, polno
čustev, humorja in vzgojnih momentov popelje v deželo
Sladkodol, kjer nas bosta nasmejala Škratka Sladka in
njen prijatelj Piškotko Zmotko.

+ OBISK
BOŽIČKA

⑤

Sobota, 16. februar 2019 ob 10. uri

Smetarko Darko
Gledališče KU-KUC

Predstava se dotika pogosto prezrtih EKO tem, kot je
varčevanje z vodo, elektriko, izpušnimi plini, junaka pa ne
pozabita niti na ločevanje odpadkov. Smetarko Darko in
nemarni lisjak Lojz nam bosta odprla vrata v njun svet, ki nas
bo zapeljal, nasmejal in veliko naučil. Predstava je posebna
tudi zato, ker so vsi izdelani rekviziti in scenografija reciklirani.

Sobota, 19. januar 2019 ob 10. uri

1001 pravljica
Lutkovno gledališče TRI

②

Sobota, 10. november 2018 ob 10. uri

Bonton za male lumpe
Gledališče Bičikleta

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

Sobota, 25. maj 2019 ob 10. uri

Čebelica Debelica
Miškino gledališče KU-KUC

④

Ksenija in Mateja najdeta knjigo 1001 pravljica. Skupaj z
junakoma – pridno deklico, ki jo mama pošlje k babici in
nagajivim dečkom, ki se najraje potepa po gozdu, se odpravita skozi pravljični labirint. V vrtincu znanih zgodb se pravljična junaka spopadeta z najrazličnejšimi ovirami. Z vztrajnostjo,
pogumom, medsebojno pomočjo premagata vse preizkušnje
in ob tem spoznata, kaj pomeni imeti ob sebi prijatelja.

⑦

⑥

Sobota, 16. marec 2019 ob 10. uri

Abeceda
Damjan Šebjan

V igri za otroke nastopa gluh gledališki igralec Damjan
Šebjan. Skozi igro otroci spoznavajo nov način komunikacije
- pantomimo, ki jim je povsem razumljiva, hkrati pa se jim na
prijazen način približa svet gluhih. V igri nastopajo tudi črke,
vsaka s svojo zgodbico. Potrebno je ugotoviti kam sodi
posamezna črka – ali k sadju, živalim ali predmetu? Najprej
poskusi igralec razvrstiti črke sam, a mu ne gre najbolje od
rok, zato mu na pomoč priskočijo otroci. Pričakujte veliko
zabave in smeha.

Zgodba govori o navihani čebelici, ki ne
uboga tete Matice, ki jo želi poučiti o
čebeljih modrostih za varno igro na travniku. S prvim sončnim jutrom čebelica poleti
med pisane cvetke, kjer naleti na strašnega
in lačnega sršena. Ji bomo pomagali? Mala
čebelica spozna, kako pomembno se je
učiti in hoditi v vrtec in šolo, kako lepo je
imeti prijatelje in hmmmm kako sladek je
cvetni prah!
Predstava ob Svetovnem dnevu čebel.

