
SREDA, 8. 6. / ČETRTEK, 9. 6. / PETEK, 10. 6. / KAMNIK  
sreda/≠etrtek: 10.00 – 18.00, petek: 10.00 – 14.00
Mekinjski samostan
PRAVLJICE NA POTI: PRIPOVEDOVALSKA DELAVNICA Z 
MARGARETE WENZEL
Na delavnici bomo razvijali različne pristope k pripovedovanju zgodb, 
razvijali svoj osebni slog, spoznali pripovedne strukture, načine ube-
sedovanja, tipe pravljic. Kako pravljice potujejo od pripovedovalca do 
poslušalca? Kakšna zgodba pritegne poslušalce in kako se z njimi 
povezati? 

ČETRTEK, 9. 6. / KAMNIK
21.00 | Kreativna ≠etrt Barutana 
STORY SLAM
Dogodek je namenjen spontanemu pripovedovanju zgodb, ki so se 
dejansko zgodile ali pa so povedane na način, kot da bi bile resnične. 
Pripovedovanje tovrstnih zgodb je poseben izziv. Ste ga pripravljeni 
sprejeti? 
Pripovedovalci: Barbara Božič, Lara Podlesnik, Alenka Stramšak, 
Jan Črnevšek, Jonas Tomšič in Gorazd Kurent
Vodi: Anže Slana

PETEK, 10. 6.  / MOTNIK  
19.00 | park Pod lipami
JENKRET JE BIV... JEN KRIŽNIK
Tradicionalni otvoritveni večer pripovedovanja ljudskih zgodb za 
odrasle. Prisluhnili bomo pravljicam s celega sveta o različnih, lepih 
in tudi nevarnih preobrazbah.  
Prekaljene pripovedovalke in pripovedovalci so: Anja Štefan, Katja 
Preša, Špela Frlic, Špela Regulj, Boštjan Napotnik – Napo, duo 
Vroča župa in Anže Slana
Glasba: Luka Ovsec 
Dogodek vodi: Breda Podbrežnik Vukmir
Z nami bosta župan Občine Kamnik Matej Slapar in župan Občine 
Vransko Franc Sušnik. Po dogodku bo Zavod za turizem in šport 
Kamnik v sodelovanju s Turističnim društvom Motnik poskrbel za 
izbrano kulinarično in lokalno obarvano pogostitev Okusi Kamnika v 
parku Pod lipami. 

ORGANIZATORJI KRIŽNIKOVEGA FESTIVALA: Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Kulturno društvo Motnik, Turistično društvo Motnik  
SODELUJEJO: Javni zavod za kulturo Kamnik, Zavod za turizem in šport 
Kamnik, Zavod za turizem in šport Vransko, Občina Lukovica / Dogodek 
je del projekta bralne kulture, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije.

SOBOTA, 11. 6. / MOTNIK
14.00 – 17.00 | park Pod lipami in gozdna pot
SVET PRI NAS, GLASBA IN PRAVLJICE NA GLAS
S pravljico, glasbo in igrami bomo potovali po različnih kontinen-
tih. Preko afriških bobnov v spremstvu mojstra Issiake Sanou iz 
Burkine Faso in ob zvokih piščali argentinskega glasbenika Guillerma 
Escalante bodo oddaljene dežele postale bližnje. Vabljeni otroci k 
preobrazbi v pripovedovalce pravljic in glasbene ustvarjalce. 

16.00 | park Pod lipamii
MLADI KRIŽNIK: Nastop udeležencev Križnikove pripovedoval-
ske šole iz kamniških osnovnih šol (T. Brejca, Stranje, M. Vera)
Učenci in učenke so se kalili v pripovedovalski šoli, ki jo je organizira-
la Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. 
Dogodek povezuje: Luka Korenčič

17.00 | park Pod lipami
KRČMA PRI KRIŽNIKU: Pripovedovalska predstava Roka 
Kušlana in Andreja Štularja in podelitev likovnih nagrad nateča-
ja Jenkret je biv … jen Križnik. Likovna dela bodo tudi razstavljena. 
Dogodek povezuje: Luka Korenčič

18.00 | park Pod lipami
PASTIRICA BIBA: Pravljica o pastirici izpod Menine planine in 
Dobrovelj
Pravo jamarsko pravljico, ki je delo Alenke Jelen in Klemna 
Volovška, bo na pravljični dan pripovedoval Jože Remšak – Zotler. 
Pravljično vzdušje pa bodo člani štajerskih jamarjev navdihnili s pra-
vljičnimi pesmi in jamarsko himno.

19.00 | park Pod lipami
VEČER Z DOMAČINI
Pravljice o tem, kako se starec spremeni v mladeniča, pujsa v žensko, 
ženska v kačo … in drugih čudežnih dogodkih! 
Pripovedujejo: Božo Zupančič, Jože Keršič, Špela Regulj, Majda 
Zupančič, Matevž Cene, Marjan Semprimožnik in Petra Zupančič. 
Dogodek vodi: Breda Podbrežnik Vukmir

SOBOTA, 11. 6.  / VRANSKO 
9.30 | Schwentnerjeva hiša
KAKO SE KAJ SPREMINJA
Pravljični par Katja Puntar in Anja Bezlova vas bo popeljal v nenava-
dne zgodbe, kjer ljudje prevzamejo živalsko obliko in obratno, kamno-
seki pa postanejo bogataši. Katja pripoveduje, Anja pa s svojimi liki 
poskrbi za pravljični vstop v zgodbe. Pa to ni vse – skupaj z občin-
stvom bo nastala še najmanj ena nova pravljica! 

SOBOTA, 18. 6. / TROJANE 
10.00 | Igriš≠e pri gasilskem domu
ZA TAMALE IN TAVELKE
Prekaljena pripovedovalca in improvizatorja Boštjan Napotnik - Napo 
in Boštjan Gorenc - Pižama bosta nastop otvorila z ljudskimi klasi-
kami za otroke, nato pa se posvetila tudi starejšim (ki bodo uživali 
že v otroških pravljicah) in zanje po svoje napletla nekaj Kersnikovih 
Kmetskih slik (s številko: 2). Pripravila bosta tudi kaj nepričakovanega, 
s čimer bosta presenetila vse prisotne. In najbrž tudi sebe.

Križnikov pravljični festival je pred vrati!
Nanja so potrkale pravljice in zgodbe, ki so pripotovale iz 
vseh vetrov. Letošnji festival nosi naslov: Pravljice na poti 
in preobrazbe. Pravljice potujejo in s seboj nosijo sporo-
čila o mnogih preobrazbah, ki se dogajajo v pravljičnem in 
resničnem svetu. Včasih si jih, kot pravljični junaki, želimo, 
včasih pa tudi ne.

P R O G R A M
F E S T I V A L A


