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NA DVORIŠČU
gledališko glasbena predstava
SSG Trst in DreamArt (co. Cankarjev dom Ljubljana)

režija: Ivana Djilas / avtor besedil: Feri Lainšček 
avtor glasbe: Lojze Krajnčan  
igrata in pojeta: Romana Krajnčan in Danijel Malalan  
dolžina: 45 min / starost: 3+  

Gospa Romana in gospod Ferdo sta soseda. Oba kmetujeta 

in na njunem dvorišču je polno živali. Toda dvorišče je 

razmejeno z ograjo. To pa zato, ker se Romana in gospod Ferdo 

po značaju in odnosu do živali zelo razlikujeta. 

Ali je kakšna možnost, da bosta kdaj prijatelja?

GOZD RAJA
lutkovno glasbena predstava

Dječje kazalište Dubrava, Gledališče Glej, Federacija in Peter Kus

idejna zasnova, režija in glasba: Peter Kus 
igrajo: Petra Kavaš, Bruno Kontrec, Gregor Hrovat, 

Ivan Štrok / dolžina: 42 min   starost: 4+

Ježek in medvedek živita v gozdu, ki ga raziskujeta, v njem 

opazujeta naravo, gozdne pojave in spremembe letnih časov. 

Skozi njun odnos otroci spoznavajo teme kot so prijateljstvo, 

samota, strpnost, čudenje nad svetom in veselje do življenja. 

Iz kritike: “... to je prava igra glasbe, likovnosti in mladostnega 

izvajalskega šarma, ki jo je potrebno pozorno poslušati in gledati. 

To je čarovnija gledališke umetnosti.”

MEHURČKI
opera za otroke
KUD Cona8

Mehurčki so spremljali generacije otrok (bodisi milni 

bodisi pesmice). Žal so v zadnjem času dobili še en 

pomen: izolirano skupino ljudi, ki delijo nevarnost 

okužbe. Toda Mehurčki iščejo novo liričnost, ki preoblači 

dragocen del slovenske otroške poezije v zvočnost, a hkrati 

vztraja pri vrednotah, ki je kulturno vgrajena v mnoge 

generacije slovenskih staršev in otrok.

glasba: Aleksandra Naumovski Potisk 
libreto in režija: Saša Potisk / pesmi: Oton Župančič 
dolžina: 35 min / starost: 4+
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ZA DEVETIMI GORAMI
pripovedovalska predstava
Anja Štefan, Boštjan Gombač, Janez Dovč

dolžina: 50 min / starost: 4+

Anja Štefan nas popelje med slovenske ljudske 

pravljice. V njej srečamo piskrček, ki kuha kar sam, 

fižol, ki ni samo fižol, ubogo pastorko, ki postane 

kraljična, petelinčka, ki ima res imenitno piščalko, 

včasih tudi kralja Matjaža … Anjino pripovedovanje 

spremljata glasbenika Boštjan Gombač in Janez Dovč. 

Predstava živi že od leta 2011, ko je izšel Anjin 

istoimenski izbor slovenskih ljudskih pripovedi.

FILM PRESENEČENJA 
film in filmska vzgoja

Kino Tolmin

KAKO JE DEKLICA POSTALA VARUHINJA REKE 
naravovarstvena glasbena pripoved z delavnico
Alja Bulič in KUD Center 21

Ob razstavi Varuhinje rek, otrokom podarjamo 

glasbeno pripoved o življenju reke. Reka je srečna, ko 

daje življenje drugim bitjem in kadar je srečna, rečna 

vila Virka prepeva njeno pesem. Ljudje, ki so lahko 

slišali pesem srečne reke, so postali njeni varuhi. 

Glavni namen predstave, prilagojene za otroke različnih 

starosti, je ozaveščanje o pomenu ohranitve vodnih virov. 

Predstava in delavnice so del širšega projekta Varuhinje rek. 

dolžina: 25 min + delavnica 1 ura / starost: 3+

V tolminskem kinu želimo vzgajati mlade ljubitelje filma. 

Da se to zgodi, je treba v kino. Prvo doživetje pred 

velikim platnom ne sme biti naključno. Film je izbran 

premišljeno, po nasvetu filmsko-vzgojnih pedagogov, 

opremimo ga  z uvodno motivacijo in filmsko vzgojnim 

ustvarjalnim premislekom.

Kateri film bomo gledali, naj ostane presenečenje! 
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Vpis poteka pri blagajni Kinogledališča Tolmin ali na daljavo. Pri vpisu na daljavo 
izvedete plačilo preko položnice. Vaše želje za podaljšanje ali za vpis novega abonmaja 
nam sporočite preko elektronske pošte ali telefona.

Vljudno vas prosimo, da nam ob vpisu abonmaja zaupate naslednje podatke: 
ime in priimek, naslov, telefonsko številko, številko mobilnega telefona in naslov 
elektronske pošte. Pridržujemo si pravico do sprememb programa in terminov, o 
katerih vas bomo obvestili pravočasno. 

VPIS ABONMAJA

CENE ABONMAJEV
Cena abonmaja je 25 €. Za vsakega naslednjega družinskega člana je 20 €. Popust je 
namenjen izključno družini. 
Redna cena za posamezno predstavo je 7 €, za film 4 €. Potrebna je rezervacija na 
elektronski naslov karte@kino-tolmin.si.

Kaj je Mali abonma Kinogledališča? 
Šest izvirnih in izbranih kulturnih doživetji za male srčke in velike oči. V Mali abonma 
zapakiramo umetnost vseh oblik, radovednost, pogum in dobro voljo. Pridružite se 
nam ob čarobnih, fantazijskih doživetjih na odru Kinogledališča Tolmin.

Komu je namenjen? 
Namenjen je otrokom do 10. leta. Priporočamo vsem najmlajšim, ki so sposobni pol 
ure zbrano slediti pripovedovanju, glasbi in plesu na odru. Starši svoje otroke poznate 
in lahko ocenite, kdaj bodo v kulturnih dogodkih uživali. 
Predstave odlikuje raznolikost, profesionalnost, poučnost in zabavnost. Segajo v vse 
žanre kulture s poudarkom na glasbi. Vključujejo ples, likovno umetnost, literaturo, 
gledališče, lutke in film. 
Vabimo, da otroci abonma obiskujejo s svojimi mladimi ali starimi starši. Doma se 
lahko o doživetju v Kinogledališču pogovarjajo in dogodek podoživljajo. 

Kdaj so predstave na sporedu? 
Enkrat mesečno od oktobra do aprila, običajno ob torkih, ob 17. uri. 

NA DALJAVO (od ponedeljka, 10. 10. 2022, do petka, 14. 10. 2022)

NA BLAGAJNI 
ponedeljek, 10. 10. 2022: od 11. do 13. ure, od 17. do 19. ure
torek, 11. 10. 2022: od 11. do 13. ure, od 17. do 19. ure
sreda, 12. 10. 2022: od 11. do 13. ure, od 17. do 19. ure
četrtek, 13. 10. 2022: od 11. do 13. ure, od 17. do 19. ure
petek, 14. 10. 2022: od 11. do 13. ure, od 17. do 19. ure

Telefon: 05 / 381 18 01 (pisarna), 041 313 887
Elektronska pošta: info@kino-tolmin.si
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