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∞astna pokroviteljica festivala je  
dr. Marija Klobčar  
etnologinja in slovenistka, raziskovalka pesemskega izro≠ila na 
Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani: 

»P ravljice se v Motniku niso naselile po naključju: ko je skozi 
ta trg tekla pomembna prometna pot med Primorjem in 

Podonavjem in so v motniških gostilnah prenočevali popotniki 
in prevozniki, so predstavni svet domačinov bogatile številne 
zgodbe iz daljnega sveta in iz bližnje okolice. Nekatere so se 
pomudile v Motniku le kratek čas, druge so se udomačile. V njih 
so se pripovedi iz resničnega življenja prepletale z zgodbami, 
ki so presegale svet izkustvene resničnosti in so odpirale 
vrata pravljičnim junakom. Skozi ta vrata je ob koncu 19. 
stoletja z bisago, v katero je zbiral dragocenosti motniškega 
izročila, vstopil Gašper Križnik. Skupaj s pesmimi in podobami 
vsakdanjega življenja je izmaknil pozabi tudi niz pripovedi, vrata, 
skozi katera je vstopil v pravljični svet, pa je pustil priprta.«

Program
Petek in sobota, 2. in 3. ter 9. in 10. junij 2017
Kamnik, Podružni≠na šola Motnik

Mala šola kamišibaja: 
delavnica kamišibaj gledališča
Vodita: Igor Cvetko, Jerca Cvetko

Petek, 9. junij 2017
Ob 10.30 | Kulturni dom Vransko, za OŠ Vransko 

KRIŽ KRAŽ KRIŽnik 
Pripovedovalsko-glasbeno dopoldne za otroke | Križnikove pravljice bo 
pripovedovala Irena Cerar, na orffovih instrumentih ter drugih zvočilih pa jo bo 
spremljal Matic Smolnikar.

Ob 19.00 | dvorana Kulturnega doma Motnik 

Jenkret je biv … jen Križnik 
Pripovedovalski večer za odrasle | Festival bodo odprli častna pokroviteljica 
dr. Marija Klobčar, župan občine Kamnik g. Marjan Šarec in župan občine 
Vransko g. Franc Sušnik. 
Pripovedujejo: Boštjan Napotnik, Ivanka Učakar, Agica Kovše, Špela Frlic, 
Jerca Cvetko in Jure Engelsberger s kamišibaj gledališčem. Večer bo vodila 
Breda Podbrežnik Vukmir.

Od 18.00 | park Pod lipami

Janez Glavač: Svet žuželk 
Razstava fotografij Razstavo je omogočila Lovska družina Motnik Špitalič.

Ob 21.00 | dvorana Kulturnega doma Motnik 

Terrafolk Violin Duo 
Koncert | Bojan Cvetrežnik in Barja Drnovšek sta glasbenika, mojstra na 
violini, kontrabasu in inštrumentih s prečkami, člana slovenske zasedbe 
Terrafolk in mednarodnega Simboličnega orkestra. 
Dogodek je omogočil Zavod za turizem, kulturo in šport Kamnik. 

NE PREZRITE! Organiziran brezplačen prevoz iz Kamnika: 
ob 18.00 z glavne avtobusne postaje odpelje avtobus podjetja Kambus in vas pripelje 
nazaj po kon≠ani prireditvi (okrog 23.00).

Organizatorji festivala: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno društvo Motnik, Irena 
Cerar, Ivanka Učakar • Stiki z javnostmi: Tadeja Pungerčar • Sodelujejo: Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, Občina Vransko, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Turistično društvo Motnik 
• Prireditev sofinancirata: Občina Kamnik in Javna agencija za knjigo.

Sobota, 10. junij 2017
Ob 14.00 | park Pod lipami  

Odprtje Pravljičnega popoldneva 
Kamišibaj gledališče, Jerca Cvetko in Jure Engelsberger.

Od 14.00 do 17.00 | park Pod lipami

Predstavitev motniških društev
Z zanimivimi in tudi okusnimi presenečenji. 

Od 14.00 do 17.00 | park Pod lipami

Predstavitev turistične naloge Kam-Box
OŠ Šmartno v Tuhinju, mentorja Petra Potočnik in Tomaž Smole. 

Od 14.30 do 17.00 | park Pod lipami

Igre v parku z Me4
Nina Semprimožnik, Špela Regulj, Vera Piskar, Petra Zupančič 

Od 14.30 do 16.30 | razvaline motniškega gradu

Zgodbe z grajskega griča
Špela Regulj, Katarina Nahtigal, Katja Puntar, Tadeja Pungerčar

Ob 15.30 | pod Vrbanov≠evim kozolcem

Delavnica kamišibaj gledališča
Z Jerco Cvetko in Juretom Engelsbergerjem, za družine in otroke.

Od 16.00 | Podružni≠na šola Motnik

Zaključna produkcija seminaristov 
delavnice kamišibaj gledališča
Z Igorjem Cvetkom in Jerco Cvetko.

Od 16.00 do 17.00 | na Vrbanov≠evem kozolcu

Od žita do kruha
Ogled razstave za skupine do 10 ljudi, vodi lastnik Andrej Kološa.

Ob 17.00 | Kulturni dom Motnik

Podobe Križnikovih pravljic  
Pripovedovalsko popoldne za otroke, podelitev nagrad ter odprtje razstave 
likovnih del natečaja Podobe Križnikovih pravljic 
Pravljice pripovedujejo duo Vroča župa in Jože Keršič.

Ob 19.00 | Kulturni dom Motnik

Sobotni nabriti trio
Pripovedovalski večer | Ana Duša, Katja Preša in Rok Kušlan bodo 
pripovedovali srhljive, lirične, živalske, erotične, romantične, šaljive ... in še in 
še zgodbe.


