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Spoštovani starši, dragi otroci, ljubitelji lutk! 

 V okviru Kulturno umetniškega društva smo za vas in vaše otroke 
zopet organizirali šest lutkovnih predstav.  

Vse predstave bodo v Kulturnem domu v Straži in sicer vsak 
tretji torek v mesecu ob 17.00 uri. Vsaka predstava je primer-
na za otroke od drugega leta dalje. Tudi letos potrebujemo 
vsak svoj sedež in vstopnico. Z nakupom  abonmajske karte 

si boste  zagotovili svoj sedež za vseh šest predstav. Prav tako 
pa bo možno kupiti tudi posamezne karte za predstave. Te bodo 

naprodaj pred začetkom predstave.

Abonmajske karte bodo na voljo  16. 10. 2018 med 16.00 in 16.30 v avli Kulturnega doma v Straži. 
Kdor bo abonmajsko karto rezerviral po mailu, bo le-to lahko prevzel in plačal pred prvo predstavo. 
Karte lahko rezervirate preko e-maila: sabina.krstinc@gmail.com.

Pripravila: Sabina Krštinc  
 

CENA VSTOPNICE CENA ABONMAJSKIH KART

 4,00 € za ODRASLO OSEBO,
 3,00 € za OTROKA,
 0 € za ZA BREZPOSELNE s potrdilom 
zavoda za zaposlovanje, ki ne sme biti 
starejše od enega meseca

 20,00 € za ODRASLO OSEBO,
 15 € za OTROKA

Predsednik KUD: Andrej Šenica

TRETJI OTROK V DRUŽINI BREZPLAČNO!

V nadaljevanju vas seznanjamo še s predstavami, ki si jih boste lahko ogledali v letošnji sezoni. Te 
predstave so rezervirane. Potrudili smo se poiskati raznovrstne predstave. V primeru, da bo predstava 
odpovedana, pa vas bomo obvestili preko plakatov, � -ja in spletne strani Občine Straža. Želimo si, da 
bi si predstave ogledalo čim več otrok, skupaj z vami dragi starši, ter da bi skupaj uživali v svetu pravljic 
in lutk.
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v torek, 26. 2. 2019 ob 17. uri

ŽABICA BROKOLINA IN 
POLŽ SLADKOSNED

v torek, 19. 3. 2019 ob 17. uri

TRI MUHE IN UMAZAN RIBNIK

Tri muhe in umazan ribnik – komedija za otroke
Izvajalke: članice Kulturnega društva Dvor
Kratek opis zgodbe:
Tri muhe Mici, Francka in Pepca so že dolga 
leta živele ob istem ribniku. Nekega dne  pa 
so se zaradi vse bolj onesnažene vode začele 
nenavadno obnašati. Namesto da bi brenčale, so 
kokodakale, lajale, mijavkale, …
Le kaj se je zgodilo z njimi? Pokukajte v Kulturni 
dom Straža in se nasmejte z nami.
Igrajo:
Mici:                    Anita Primc
Francka:              Anita Kuhelj
Pepca:                  Jožica Štrasberger
Kmet:                   Mateja Repar Silič

Poučna in humorna predstava o zdravi prehrani, 
gibanju in prijateljstvu...
Najnovejša predstava Miškinega gledališča otroke 
ozavešča o pomenu zdrave prehrane in gibanja 
za lepši in bolj zdrav vsakdan. Zgodbica govori 
o žabici Brokolini in polžu Sladkosnedu, ki se 
odpravljata lovit ribe na drugo stran gozda. Med 
tem, ko se žabica zdravo prehranjuje in veliko 
giba, je polž njeno pravo nasprotje. Len, počasen 
in požrešen. Kaj vse se zgodi na njuni poti do 
ribnika in kaj doleti lenega polža, ki poje tono 
sladkarij, si oglejte v naši novi predstavi.
Namenjena otrokom: 3+
Trajanje predstave: 35 min

MIŠKINO 
GLEDALIŠČE
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KUD DOLENJSKE TOPLICE IN 
OŠ DOLENJSKE TOPLICE

v torek, 16. 10. 2018 ob 17. uri

MUCA COPATARICA
v torek, 18. 12. 2018 ob 17. uri

PRAZNIČNI KIKIRIKI

v torek, 20. 11. 2018 ob 17. uri

PEKARNA MIŠMAŠ v torek, 15. 1. 2019 ob 17. uri

KAKO JE ZEBRA POSODILA 
SVOJE ČRTE

Sosed soseda rad opazuje. Včasih so vaščani drug do drugega kar preveč radovedni. In to, da je sosed uspešen, gre 
marsikdaj marsikomu v nos. Včasih je bolje, da pustimo sosedove skrivnosti pri miru in se posvetimo lastnemu 
pragu.
Mišmaš je prijazen pek, ki rad pomaga svojim vaščanom. Še posebej je pozoren do otrok, ki so najbolj ranljivi prav 
v svojih ranih letih. To, da njegov kruh daleč naokoli slovi kot zelo okusen, gre v nos mlinarici Jedrt, ki skupaj s 
prav tako nevoščljivim Kurjim pekom iz sosednje vasi skuje plan in Mišmaša želi razkrinkati. Pozabi pa na to, da 
pri njenem delu trpi maček. Mačka se usmili Mišmaš. Mišmaš ga skupaj s svojimi mišjimi pomočniki in omamnimi 
žemljicami odreši Jedrtinih ukazov. Jedrt pa z navidezno mišjo dlako v dvome spravi tudi vaščane, ki pa v kleti ne 
najdejo drugega, kot pajčevino in prah. O Mišmašu pa ne duha, ne sluha. Kam je šel, ve samo maček. No, in kje 
boste sedaj kupovali žemljice za zajtrk?
Igra je priredba pravljice Svetlane Makarovič Pekarna Mišmaš
Mentorstvo, režija, scenogra� ja in dramaturgija: mag. Urška Bučar, 
Darja Mrvar
Kostumogra� ja: mag. Urška Bučar, Ivanka Lavrič, igralska zasedba
Glasbena oprema, ton in luč: mag. Urška Bučar
Koreogra� ja: Nina Pavlin
Igrajo: člani Otroške gledališke skupine Kulturnega društva Dol. 
Toplice, 
otroci Gledališkega Kluba OŠ Dolenjske Toplice, otroci plesne skupine 
OŠ Dol. Toplice.
Dolžina predstave: 35 minut

Malo drugačna predstava o varnosti v prometu!
O PREDSTAVI:
V mestu kjer živi Jaka, je vedno gost promet. Jaka želi na igrišče k prijateljem, da bi jim pokazal svojo novo risbico. A 
žal ne more prečkati ceste, saj ni ne semaforja, ne gospoda policaja, ki bi ustavil drveča vozila. Žalostno obsedi in si 
zaželi, da bi zebra z njegove risbice oživela. In želja se mu izpolni. 
Pred njim
se pojavi čisto prava zebra. Kako je zebra Jaki posodila svoje črte, 
da je varno prečkal cesto in si kupila
nove črte, si oglejte v naši najnovejši zabavno - poučni predstavi o 
varnosti v prometu.
Namenjena otrokom od treh let naprej.
Vloga gledalcev: Pomagajo Jaki varno prečkati cesto.
Trajanje predstave: 35 min
Igralska zasedba: Miša Gerič Špacapan, Ana Raščan in Martin

Otroci iz Male vasi nekega jutra ne najdejo svojih copat. Zvečer jih niso pospravili, zato jih je odnesla muca. Otroci 
se bosi odpravijo v gozd, da bi jo poiskali. Sredi gozda nato le najdejo  hišico muce Copatarice. Ko potrkajo na vrata, 
jih muca povabi v hišo in jim vrne njihove copate. Vsi 
copati so oprani in zakrpani. Ali bo muca tudi našim 
otrokom vrnila copatke?
Mentorstvo, režija, dramaturgija, scenogra� ja,
kostumogra� ja, koreogra� ja: Lea Burger, Petra
Bukovec, Petra Nograšek
Drugi sodelavci: Erika Blažič 
Igrajo: Valentin Husak, Manja Nograšek,
Klara Nograšek, Žiga Blažič, Tjaša Čečelič ter plesalci in 
plesalke FD Kres

KI-KIRI-KI, PRED VRATI SO PRAZNIKI! ...
Praznični ki-kiri-ki nas popelje na Severni pol, kjer se vsi pridno pripra-
vljajo na najpomembnejši dan v letu. Tam živi tudi petelin, ki prebivalce 
zbuja s svojim nenavadnim prazničnim kikirikanjem. A kaj, ko nekega 
jutra petelinček izgubi glas... Kako bo prebudil palčke, da bodo pravočasno 
postorili vse v zvezi z darili in poletom okoli sveta? Mu bo s pomočjo otrok 
uspelo? Vse to in še več si oglejte v naši najnovejši humorni praznični 
predstavi!
Namenjena otrokom: 3+
Trajanje predstave: 30 min
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