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Gornja Stubica
'Čez

korizmu do

Vuzma' u Muzeju

seljačkih buna

Muzeju seljačkih buna u
Gornjoj Stubici, danas će se
održati korizmeno - uskrsna
manifestacija „Čez korizmu
do Vuzma" Program počinje
u 15 sati izložbom „Sveti
križ" u galeriji muzeja, čiji je
središnji motiv križ napravljen
od perušine, a izložit
će se i uskrsne košarice te
starinske plahte, ručnici i
stolnjaci. Nakon toga predviđena
je radionica „Kak su
se negda delale pisanice" a
u 16. 30 sati slijedi program
u kojem će biti prikazane
tradicijske igre i korizmeno
- uskrsni
običaji. Na kraju
će se moći vidjeti i uskrsni
stolovi kao u vrijeme naših
djedova i baka. (mlm)
•U
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Kumrovec

Vrtiću Jaglac doniran vrijedan
didaktički materijal i igračke
Kumrovec i Dječji vrtić Jaglac svoju
suradnju ostvaruju i višegodišnjim projektom "Vrtić
u muzeju - muzej u vrtiću" Cilj projekta je očuvanje
kulturne baštine i upoznavanje tradicije zavičaja
mališana vrtićke dobi. Vrijednost suradnje prepoznala je
i Dječja televizija. Voditeljica i urednica Una Zima uručila
je vrijednu donaciju didaktičkog materijala i igračaka
kumrovečkom vrtiću Jaglac koju su preuzele ravnateljica
vrtića Vera Iveković te muzejska pedagoginja i viša kustosica
Muzeja Staro selo Tatjana Brlek. (mlm)
Muzej „Staro

selo"

zagorske
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KAKO
IZDRESIRATI
ZMAJA 2,

SVIJETU BAJKI
IVANE BRLIĆMAŽURANIĆ,
SLAVONSKI BROD, 6. - 11. travnja
Dječja manifestacija U svijetu bajki Ivane
nastavlja tradiciju susreta koji traju od
1970. u spomen na veliku hrvatsku spisateljicu
koja je dio svog života provela u Slavonskom
Brodu te djeci svijeta podarila prekrasne priče.
Obuhvaća obilje programa namijenjenih djeci,
poput dramskih, likovnih kompjuterskih
U

19.

Brlić-Mažuranić

gotovo pola milijarde
dolara diljem svijeta
osvojio čak 19 nagrada,
i

redatelj Dean DeBlois te
britanska spisateljica
koscenaristica Cressida

i

i

radionica, kazališnih predstava, igraonica,
pričaonica, susreta s književnicima, izložaba,

Covvell sučeljavaju

glazbenoscenskih programa. Manifestaciju
otvara predstava koja se odigrava na Ivaninom
trgu, ispred kuće u kojoj je spisateljica živjela.

vikinge zmajeve u
novoj nezaboravnoj
i

avanturi!
Radnja nastavka odvija
se pet godina nakon što
su Štucavac i Bezubica

PISANJKE MOJE BAKE, KUMROVEC,
2.

- 16.

travnja

Četrnaestu godinu za redom Muzej Staro selo
Kumrovec organizira muzejskoedukativnu
radionicu Pisanjke moje bake. Na radionicama se
upoznaje tradicijsko seosko dvorište karakteristično
za Hrvatsko zagorje s kraja 19. stoljeća.
Osim prisjećanja na to koje su sve životinje
nekada obitavale u stajama, sudionike radionice
podsjetit će na prve proljetne radove na zemlji
te tradiciju obilježavanja Uskrsa u zagorskim
obiteljima. Mališani će moći sudjelovati u igri
i

traženja gnijezda s jajima, koja će potom obojiti
prirodnim bojama tako izraditi svoju pisanicu.
i

MONTE LIBRIĆ, PULA, 24. - 30. travnja
Sedmo izdanje festivala Monte Librić održat će se
u pulskoj Zajednici Talijana, Circolu. Ove godine
programski tematski Monte Librić usmjeren je
na ilustraciju kao autonomnu likovnu disciplinu s
kojom se djeca sustavno susreću od najranijeg
djetinjstva. Održat će se dvije izložbe ilustracija
izložba svjetski poznatog ilustratora Aljosche
Blaua izložba dobitnika nagrade hrvatskih
bijenala ilustracije Klovićevih dvora (Dušan Kallay,
i

i

LIPNJA

Nakon što je "Kako
izdresirati zmaja" zaradio

ujedinili zmajeve
vikinge otoka

i

Berka.

RIO 2

travnja

10.

Nogometaši će Brazil doživjeti tek u lipnju, ali
mališani u Brazilu mogu uživati već od proljeća s
crtićem "Rio 2" nastavkom urnebesnog hita redatelja
Carlosa Saldanhe. Još veselija avantura omiljenih

CRTIC

papigica ovog se proljeća seli s asfalta Rija u bespuća
Amazonije! Nekoliko godina nakon što su se plavi makao
Blu njegova odabranica 2uli sreli, zaljubili zasnovali obitelj,
njihovo je gnijezdo bogatije za tri člana. S malenom Bijom,
Carlom Tiagom krenut će u pustolovinu života, u srce amazonske
i

i

i

prašume, gdje će najnestašniji papagaj na svijetu morati upoznati

svog punca, ali suprotstaviti se opasnom Nigelu, kojem je plan
posjeći što više stabala zauvijek uništiti stanište tih rijetkih ptica.
i

i

i

Alenka Sottler, Tomislav Torjanac). U središnjem
programu Piknik s autorom bit će predstavljena
nanovija izdanja iz svijeta hrvatske dječje
književne produkcije. Tu su brojne slušaonice
radionice radijskog odjela Djeca mladi HRTa,
igrani animirani filmovi te program Kino za uši,
koji se ostvaruje u suradnji s Animafestom,
kazališne predstave scenske igre pulskog
kazališta za djecu Teatar Naranča, radionice
izrade booktrailera, edukativnokreativne
radionice. Jedna od najvažnijih novosti 7. Monte
Librića edukativnije program Pula lllustrator
Campus, koji se održava prvi put u Hrvatskoj, a
i

i

i

i

riječ je o svojevrsnoj platformi za razmjenu
iskustava znanja između profesionalnih,
afirmiranih ilustratora iz Hrvatske svijeta koji
prate dječju književnu produkciju te mladih
i

i

talentiranih studenata likovnih akademija iz
Zagreba, Splita Rijeke. Sve novosti 7. Monte
Librića mogu se pratiti na www. montelibric.
i

sanjamknjige.

hr.

MALI GENIJALAC,

DJEČJE IGRAČKE IZ HRVATSKE BAŠTINE,
OSIJEK (izložba gostuje do svibnja)
Izložba Dječje igračke iz hrvatske baštine

Etnografskog muzeja iz Zagreba predstavlja

bogatstvo raznolikost dječjih igračaka u nas.
Uključuje predmete koji su specifični izvornošću,
rijetkošću, funkcijom ljepotom, a izrađivani su
od kraja 19. stoljeća u hrvatskim selima.
i

i

22.

SVIBNJA

Proslavljeni francuski redatelj
Jeunet Amelie" "Alien:

JeanPierre

Uskrsnuće"

s prijavljenim
boravištem u Hollywoodu donosi
nam priču o vrlo neobičnom
dječaku u čijim će avanturama

uživati cijela obitelj!

Izložene su igračke koje su izrađivala djeca
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upotrebljavajući materijale iz prirode, ali one
koje su za njih radili njihovi ukućani nalazeći
uzore u okolini. Ipak, najbrojniji dio izloženih
predmeta čine igračke koje su izradili stanovnici
pojedinih sela u organiziranim zadrugama.
Izložene igračke, poput životinjskih likova, svirala,
dječjeg namještaja, prijevoznih sredstva, izrađene
su od drveta, keramike šiblja, te rukom oslikane
veselim bojama.
i

MUPPETI
U BIJEGU

i

27.

ožujka

Muppeti, legendarne lutke Jima
Hensona koje nas zabavljaju već
desetljećima, od 27. su ožujka u
bijegu, ali i u hrvatskim kinima!
Njihov novi šou na velikim

ekranima počinje za vrijeme
svjetske turneje, kada se
Muppeti zateknu u središtu
velike pljačke dragulja
predvođene lukavim
kriminalcem njegovim
i

podmuklim pomoćnikom. Priča
se zapliće kada Muppeti shvate
da je kriminalac vrlo sličan žapcu
Kermitu.
James Bobin, redatelj filma
"Muppeti" iz 2011. godine (film je
osvojio Oscara za pjesmu "Man
or Muppet" ovoga je puta

Muppete natjerao
gledatelje, bili mali

ponovno

u

bijeg, a

ili veliki,

u kina!

LEGENDFEST - LUKAVEC PIĆAN,
I

-

svibnja

31.

1.

lipnja,

1.

-

kolovoza

3.

starom gradu Lukavcu u Zagrebačkoj županiji
31. svibnja
lipnja 2014. održat će se
Legendfest, a u Istarskoj županiji u mjestu Pićan
od do 3. kolovoza već 9. izdanje tog festivala.
Za trajanja festivala Lukavec Pićan bit će
odjeveni u stare narodne nošnje tkanine.
Gradovima će se širiti miris okus dobrog vina,
lokalnih specijaliteta, isticati se vizuali narodnog
U

i

1.

1.

1.

i

i

i

pisma, glagoljice, mistike, priča, legendi, alkemije
te se čuti zvuči turopoljske i istarske melodije. U

to vrijeme ulicama će hodati divovi, patuljci,
štrige, krsnici, vještice, čarobnjaci, gusari, vile,
Mlečani, Turci, vojnici, plemići, carevi, biskupi,

zmajevi.

Legendfest se u proteklih osam godina pokazao
posebno zanimljivim djeci, koja su se mogla
uključiti u radionice sudjelovati u predstavama
crtanju ili izraziti vlastitu kreativnost pomoću
stručnih voditelja. Radionice se odvijaju cijeli dan
besplatne su.
Središnja tema ovogodišnjeg
Legendfesta
Zagrebačke županije jesu moguti te sve priče,
legende mitovi o njima, prije svega oni vezani
i

i

i

1.

i

uz Turopolje.

POVRATAK U
29. SVIBNJA

OZ,

LOVRAKOVI DANI KULTURE, BJELOVAR,
25.

svibnja

i

1.

-

2.

lipnja.

Nastavak jedne od najpoznatijih dječjih
avantura, "Povratak u Oz" animirani je film

Kao omiljeni hrvatski dječji pisac, uz čije su
romane poput "Družbe Pere Kvržice" ili "Vlaka

snimljen prema romanu Rogera S. Bauma,
prapraunuka L. Franka Bauma.
U njemu se Dorothy vraća u čarobnu zemlju
preko duge nakon što shvati da je Kanzas u

čitatelja, Mato Lovrak zaslužio je manifestaciju u
svom rodnom mjestu, Velikom Grđevcu nedaleko
od Bjelovara. Održavaju se razni sportski susreti

su se iz njega svi
njom se u Oz vraća vjerni Toto, a
žutim opekama ponovno će odzvanjati
smijeh vesele družine. Prema književnoj,
crtanu je čaroliju stvorio redatelj Will Finn

potpunosti opustošen da
i

iselili.

S

i

Kung Fu Panda: Tajne majstora"
Boy"

"Madagaskar

"Povratak

u Oz"

vam karta bude

2:

Bijeg

počinje
u

29.

džepu!

u

snijegu" odrastale generacije hrvatskih najmlađih

djece osnovnih škola, dodjela nagrada priznanja
osnovnoškolcima za sudjelovanje u akciji Volim
Hrvatsku te kreativne radionice izrade
tradicionalnih suvenira predmeta inspiriranih
Lovrakovim pričama.
i

i

"Astro

u Afriku"

svibnja

neka

OGULINSKI FESTIVAL BAJKE, 6. do 8. lipnja
Tko kaže da u Hrvatskoj život ne može biti bajka?
Može, barem u Ogulinu! Tamo će se održati
deveti Ogulinski festival bajke, čije je pokretanje
potaknuto vrijednom baštinom bajki omiljene
najprevođenije hrvatske spisateljice za djecu,
Ivane BrlićMažuranić, rođene Ogulinke.
i

TVRD ORAH,
"Tvrd

orah"

8.

SVIBNJA

VITEŠKI TURNIR, GORNJA STUBICA,

redatelja Petera

14.

Lepeniotisa Casper" "Priča o
igračkama 2" crtićje koji postavlja
nove standarde animirane zabave, a
ponajbolji hrvatski glumci (Rene
Bitorajac, Jadranka Đokić, Ana Begić
Tahiri, Ivica Zadro) dali su sve od sebe
kako bi simpatična vjeverica Surly i
njeni kompanjoni progovorili hrvatski.

Vjeverica Surly izbačena je iz svog
parka prisiljena živjeti u velegradu
kojem se nikako ne snalazi. Na "Tvrd
orah" u hrvatskim kinima možete
naletjeti od 8. svibnja!
i

i

lipnja

15.

Gornjoj Stubici na dva ćemo se dana vratiti u
srednji vijek! Roditelje djecu očekuju cjelodnevna
događanja bogata kulturnim turističkim
sadržajima: srednjovjekovni sajam tradicijskih
obrta, streličarenje, nastup srednjovjekovnih
udruga žonglera, viteški nastupi borbe na
U

i

i

i

i

konjima, renesansni plesovi i srednjovjekovna
glazba, kazališne, lutkarske i predstave za djecu,

noćni nastupi žonglera plesačica, inscenacije
noćnih borbi s vatrom, srednjovjekovne radionice
te škole mačevanja za djecu!
i

u

KIDS

155
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vodič
GEORGE I VELIKI
PRASAK, LUCY &
STEPHEN HAWKING

NOĆ KRAPINSKOG PRAČOVJEKA, 21. lipnja
Na prvi dan ljeta Grad Krapina Muzej krapinskih
neandertalaca u suradnji s Udrugom Krapinski
pračovjek četvrti put organiziraju Noć krapinskog
pračovjeka, događanje koje na zabavan
edukativan način približava posjetiteljima život
neandertalaca. Uz brojne radionice igraonice
posjetitelji mogu uživati u igrokazu te bogatom
i

Iz

i

knjige djeca mogu naučiti
kako voziti vozilo na
Mjesecu ili što se sve
dogodilo nakon

i

Velikoga praska
te još pregršt
stvarnih

glazbenom programu.

f KAZALIŠTE
KNJIGE

DANI JULESA VERNEA, PAZIN, 7. lipnja
U Pazinu se svake godine održavaju Dani Julesa
Vernea, niz događaja kojima se želi izazvati
zanimanje za toga znamenitog književnika,

njegova fantastična djela njegovu vezu s
gradom Pazinom. Tih se dana u Pazinu održavaju
avanturistički pohodi, izložbe dječjih radova,
predstave, raznovrsne igre, utrke radionice za

1

znanstvenih
činjenica o
svemiru.

I

i

i

djecu.

MALA SIRENA
Zagrebačko kazalište lutaka
priprema novu verziju kultne
Andersenove bajke. Premda je
izvorna priča melankolična
romantična, na ZKLovoj pozornici oživjet će
u posve novom ruhu, ali neće izgubiti na
romantičnosti. Uz to, postat će duhovita vrlo
i

MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL, ŠIBENIK,

lipnja -

21.

5.

srpnja

lako najstariji hrvatski grad na obali, Šibenik je
zadržao svoju dječju, zaigranu notu, koja do
posebnog izražaja dolazi svakog ljeta, kada stara

gradska jezgra postaje otvorena pozornica, a
njeni glavni akteri djeca! Zaštitni znak Šibenika
već četrdeset je godina Međunarodni dječji
festival, koji mami osmijehe djece odraslih te ih

i

suvremena. Redatelj je predstave Joško Juvančić,

premijera je predviđena za

25.

PEPELJUGA

i

poziva da uživaju u predstavama, koncertima
izložbama inozemnih ili domaćih dječjih
odraslih umjetnika, ali da sami daju doprinos
festivalu u vidu različitih radionica.

a

travnja.

i

i

Generacije djece odrastaju uz priču o
Pepeljugi jer su njezine osobine one koje
mnogi roditelji žele usaditi svojem djetetu.
Nakon iznimnog uspjeha predstave u
sezoni 2007. /2008. u Dječjem kazalištu
Branka Mihaljevića u Osijeku odlučili su
obnoviti tu lijepu bajku, pa će mališani
tijekom travnja, svibnja lipnja imati priliku

i

DANI FRANKOPANA, CRIKVENICA,

-28. lipnja

27.

Dani Frankopana na edukativan i zabavan način
spajaju tradiciju srednjovjekovlja s modernom
Crikvenicom. Tada Crikvenica otkriva sve tajne

srednjeg vijeka: predstavljaju se stari zanati,
nekadašnji način trgovanja, viteški tabori brojne
druge zanimljivosti, organiziraju se viteški turniri,
noćne opsade, nastupi srednjovjekovnih
zabavljača, mimohodi srednjovjekovnih družina,
pucanje iz katapulta žongliranje vatrom.
Posjetitelji imaju priliku naučiti mnoge zanimljive
nove vještine na radionicama streličarstva,

i

pogledati njezinu osuvremenjenu verziju,
u

i

i

mačevanja, minijature, glagoljice
srednjovjekovne kuhinje.

i

- 10.

Priča o ciklusu života koji se odvija u

pravilnoj izmjeni godišnjih doba poigrava
se četirima elementima koji
čine prirodu. Predstava Male scene o
ljubavi, sastancima rastancima nami
jenjena je djeci starijoj od tri godine.
i

FESTIVAL MALI MARULIĆ, SPLIT
7.

GODIŠNJA
DOBA
i

travnja

natjecateljskom dijelu 7. festivala hrvatske
drame za djecu Mali Marulić bit će prikazano
devet predstava. Dana 7. travnja u Gradskom
kazalištu lutaka u Splitu bit će odigrane
predstave "Vitez željeznog srca"
režiji Svetlane
Patafte produkciji Lutkovnoga gledališča
Maribor, za djecu stariju od pet godina) "Sedmi
kontinent" (Leona Lučeva Petre Radin, u
produkciji HNK Šibenik). Na otvorenju će biti
izvedena predstava
moji osjećaji" (Ivice
Boban, u produkciji GK Zar ptica, za djecu od pet
godina). Dana 8. travnja na rasporedu su
predstave "Pepeljuga" (Mojce Horvat, u produkciji
GKL Rijeka, za djecu od tri godine) "Jationmi"
(Jelene Vukmirice Makovičić, u produkciji
kazališta Mala scena, za djecu od četiri godine).
Dana 9. travnja možete pogledati "Ovdje u
U

(u

i

Priče iz

meteorološke
škrinjice

i

Kristijana Majića, u produkciji
Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku, za
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KIDS

0 DŽUNGLI

Kazalište Trešnja

30.

ožujka

premijerno je izvelo predstavu
"Knjiga

o džungli"

Predstava

osebujne scenografije u režiji
Saše Anočića, glumca redatelja
koji je za režiju predstave
"Kauboji" osvojio Nagradu
hrvatskog glumišta, uključuje
30ak glumaca koji igraju više
od 80 uloga, uživo pjevaju
sviraju! Priču o malenom
Movvgliju, kojeg u šumi odgajaju
životinje, ansambl kazališta
i

i

i

KORNELIJA BENYOVSKY
ŠOŠTARIĆ: MALA VRTLARICA
Kako odmalena naučiti voljeti i štititi
prirodu, shvatiti važnost i vrijednost svakog

i

gradu" (Ivana

KNJIGA

Trešnja i njihove gošće pričaju u
formi mjuzikla.

i

"Ja

režiji Ivana Lea Leme.

živog bića, razvijati ekološku svijest
odgovornost prema zdravlju?
Vrtlarenjem! U tome će vašem djetetu
pomoći "Mala vrtlarica" moderni vodič za
i

MILAN SIJERKOVIĆ,
DARIO KIKIĆ: PRIČE IZ
METEOROLOŠKE ŠKRINJICE
Zašto munja bliješti, a grom trešti?
Ova knjiga namijenjena je djeci
predškolske rane školske dobi.

male vrtlare, prekrasno ilustrirana knjiga sa
zanimljivim pričama poznate TV vrtlarice.

i

6

Hrvatska

Stranica/Termi

4.4.2014 StoryKids

djecu od četiri godine)

i

"Pobuna

u
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postolarskoj

radionici" (Ivana Lea Leme, u produkciji GKL Split,
za djecu od šest godina). Dana 10. travnja na

rasporedu su "Glazbatorij" (Ksenije Zec Saše
Božića, u produkciji GKL Split, za djecu od pet
godina) "Divan dan" (Olje Lozice, u produkciji
Kazališta Marina Držića, za djecu od pet godina).
Na svečanom zatvaranju izvan konkurencije bit
će izvedena predstava "Pec Ivo" u produkciji GKL
i

i

Split.

MALI BOK, BJELOVAR
7.

- 13.

travnja

Bjelovarski BOKfestjedistvena je kulturna
manifestacija koja objedinjuje predstave za djecu
odrasle, a podijeljen je u dva dijela Mali BOK
i

i

BOK. U

BOKa,

ovogodišnjem programu Malog

kojim Bjelovar postaje središte kazališne
umjetnosti za djecu, moći ćete pogledati pet
predstava, od čega su dvije premijere:
"Mrvice iz dnevnog boravka" Gradskog kazališta
Zar ptica iz Zagreba (namijenjena je učenicima
od 4. do 6. razreda osnovne škole), "Kreket"
američkog dramatičara Davida Memeta, koja je
rezultat produkcijske suradnje Teatra Exit Scene
Gorica (namijenjena učenicima 7. 8. razreda),
u izvedbi Dječjeg kazališta
"Grga Čvarak"
Branimira Mihaljevića u Osijeku (za učenike do 4.
razreda), a mladi glumci Bjelovarskog kazališta
premijerno će izvesti mjuzikl "Pjesmom do
i

i

zvijezda" inspiriran bajkama o Crvenkapici

i

Snjeguljici. Mjuzikl je namijenjen predškolskoj
djeci školarcima do 4. razreda osnovne škole.
i

Premijerno će biti izvedena predstava
"Zavrzlame s vremenom" (za predškolce mlađe
školarce). U popratnom programu Malog BOKa
bit će održana izložba ilustracija slikovnica
Tomislava Torjanca, uz predstavu "Grga Čvarak"
i

i

ANIMAFEST ZAGREB 2014.
3.

do 8. lipnja

Svjetski festival animiranog filma Animafest

Zagreb 2014. održava se u kinima Europa,
Cineplexx Centar Kaptol Tuškanac, s popratnim
programima na brojnim gradskim lokacijama.
Program za djecu mlade obuhvatit će
Natjecanje filmova za djecu kojem će predsjedati
dječji žiri, Obiteljski program idealan za klince
klinceze u pratnji mame tate, edukativne
zabavne radionice animacijskih tehnika pod
vodstvom slavnih animatora, dizajnera redatelja
u kojima najmlađi sami izrađuju filmove te
tradicionalni Animafest u vašem kvartu, koji radi
približavanja animacije većem broju djece
besplatne projekcije iz programa festivala dovodi
u kulturne centre Trešnjevke, Dubrave Travnog.
i

i

i

i

i

i

i

- FESTIVAL NEOVISNIH KAZALIŠTA
KAZALIŠNIH SKUPINA RH, OPATIJA
22. do 27. travnja
FEN

I

Prvo izdanje Festivala neovisnih kazališta i
kazališnih skupina Republike Hrvatske osvojilo je
nagradu publike portala Teatar. hr za najbolji

kazališni festival u Hrvatskoj, dok je drugo izdanje
festivala nagrađeno kao najbolji komunikacijski

projekt

2013.

godine.

Treće izdanje FENa održat će se u Opatiji, a na
njemu će sudjelovati čak 114 glumačkih imena iz

cijele Hrvatske. Izvest će se ukupno 27 programa,
među kojima će se naći 12 predstava za odrasle,
osam predstava za djecu mlade, četiri kazališne
radionice, dva predstavljanja knjiga te jedan
i

okrugli

stol.
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