
Cankarjevo leto

*GAŠPER JARNI, slovenski dramski in filmski igralec, voditelj, 
lutkar, pevec, sinhronizator, plesalec, se je igralstvu zapisal leta 2004, 
ko je z odliko diplomiral na ljubljanski AGRFT. Njegova igralska pot je 
okronana z mnogimi nagradami. Igral je v številnih filmih in 
zaznamoval veliko televizijskih oddaj. Svoj glas je posodil mnogim 
animiranim junakom v različnih risankah. Strokovno spremlja 
gledališke skupine na srečanjih JSKD in vodi izobraževanja.

*MATJAŽ LOBODA (1942) je kot igralec in animator sodeloval v 
Lutkovnem gledališču Ljubljana že od leta1953. Po študiju na 
ljubljanski AGRFT (1968) je v tem gledališču prevzel mesto 
umetniškega vodje in dramaturga. Težišče programa je prenesel na 
sodobna slovenska besedila in k pisanju pritegnil nove avtorje. Ves 
čas (do upokojitve 2006) je v LGL deloval tudi kot režiser, pisec 
lutkovnih besedil, strokovnih knjig ter prispevkov za različne 
domače in tuje publikacije. Rezultate svojih raziskovanj 
slovenske lutkovne dediščine, je predstavil na več kot 
petdesetih razstavah doma in po svetu. V LGL je leta 1998 
zasnoval program za Gledališko lutkovni studio in kot pedagog 
sodeloval pri njegovi realizaciji. Je dobitnik priznanja UNIMA 
Slovenije za prispevek k razvoju slovenskega lutkarstva in njegove 
promocije doma in v tujini - ter Pengovove nagrade za aktivno vlogo 
pri razvoju slovenskega lutkarstva. 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
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ODER MLADIH
18. območno srečanje otroških gledaliških skupin 
in lutkovnih skupin občine Logatec 
Torek, 27. marec 2018, Narodni dom Logatec, Tržaška cesta 44,

Povezovanje: SANJA REJC
Strokovno spremljanje: GAŠPER JARNI / gledališče 
                                      MATJAŽ LOBODA / lutke



PROGRAM:   

9:45 – 10:15
LUTKOVNA SKUPINA ZELENCI - OŠ 8 talcev Logatec (trajanje  30 min)

Ljudske: BASNI ZA VSAKOGAR (za 1. - 3. razred OŠ, predšolski)
Mentorica: Simona Kavčič, (Irena Rajh)
Režija - Simona Kavčič, zasnova lutk - Irena Rajh, izdelava lutk - skupina
Igrajo: Mia Knez, Urban Puklavec, Lina Ciglarič, Kristjan Dimitrioski, Julija Hribar, Nuša Skvarča, Živa Šfiligoj, Nejla 
Hadžić, Ajda Rapotec, Emira Gashi, Ober Vita Šenkinc, Dia Thien Sotler Habas, Patricija Pušlar, Gabrijela Ristova, 
Hana Jurjavčič, Nuša Unijat, Tija Gostiša, Manca Prezelj, Monika Slabe, Tinkara Teršar, Miranda Divjak, Katja Fečur, 
Nana Jureš Nikić, Anamarija Škufca.

Vsebina: Skupina predstavlja kolaž kratkih zgodbic, ki so nastale po literarni predlogi različnih basni. Otroci z različnimi 
lutkovnimi tehnikami na duhovit način predstavljajo napake sodobne družbe. Vse skupaj je kolaž osmih predstav, z 
različnimi vsebinami. Vsaka basen ima tudi glede na vsebino izbrano vrsto lutk: Predstave igrajo po dva, trije ali štirje 
učenci. Lutke so izdelane iz različnih materialov in so narejene za komorno zasedbo gledalcev. Zaigrali bodo z lutkami na 
palici, mimičnimi lutkami, nošenimi lutkami, marionetkami in naprstnimi lutkami.

10:30 – 11:00
SKUPINA NAZARET - Društvo MC sv. Nikolaja Logatec (trajanje  30 min)

Marcel Štefančič: NAJLEPŠA BESEDA (za 1. - 5. razred OŠ, predšolski)
Mentorica: Katarina Dolenc
Režija in dramaturgija - Katarina Dolenc
Igrajo: Lara Albreht, Maša Menard, Nika Gantar, Klemen Fečur, Sergej Žužič, Eli Turk, Julija Menard, Neža Jerina, 
Tinkara Nagode, Sara Nagode, Amalija Turk.

Vsebina: Predstava pripoveduje o vzpostavljanju medosebnih odnosov. Ti pa ne potekajo vedno gladko in brez zapletov. 
Tudi med otroci prihaja v igri do konfliktih situacij. Različna pričakovanja dokaj hitro vzburijo duhove in zanetijo prepir, 
nepremišljene besede pa ranijo in prizadenejo vpletene. Ob zavedanju in občutenju posledic poskušajo otroci poiskati 
drugačne načine za reševanje nesporazumov. 

11:15 – 11:45
BOBI PALČKE - KD Novi oder (trajanje  30 min)

Špela Delux: FILIP IN ČUSTVA (za 4. - 6. razred, 1. - 3. razred in 7. - 9. razred OŠ)
Mentorica: Špela Delux
Režija in glasbena oprema - Špela Delux, scenografija, kostumografija, koreografija - mentorica in člani skupine, luč 
in ton - Izabela Delux in Miha Sedlar
Igrajo: Karpo Alabanda Kogej, Lara Obreza, Tinkara Delux, Jerca Ribič, Ema Tomić, Tilen Sedlar, Arne Fink Grzetič.

Vsebina: Predstava, ki je idejno zasnovo dobila v animiranem filmu, govori o 7-letnemu dečku Filipu in njegovih čustvih: 
sreči, žalosti, jezi in strahu. Vsa čustva so pomembna, da Filipu pomagajo živeti življenje.

12:00 – pogovor mentorjev s strokovnimi spremljevalci

Prireditev je podprla Občina Logatec
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27. marec – Svetovni dan gledališča
ODER MLADIH 2018, 18. območno srečanje otroških gledaliških skupin in lutkovnih skupin občine Logatec


