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Petek, 7. junij

∞astna pokrovitelja

Rok Kosec in Goran Završnik –
duo Vroča župa
o festivalu:

»F

estival, zgodbe, ljudje. Križnikov festival je
dogodek, ki združuje pamet in domišljijo. Je
dogodek, ki ga ne bi bilo brez osebnega angažiranja
cele vrste posameznikov, ki poudarjajo kulturno
dediščino in z njo postavljajo zrcalo sodobni družbi.
Je odličen primer, kako gredo z roko v roki nevladni
sektor in javni zavodi, nikoli pa ne manjkajo tudi
ponosni predstavniki občin Kamnik in Vransko.
Festivali so najboljši izgovori za srečevanje in druženje.
Motnik, kamniško Vzhodnje (če imata George R.R.
Martin in Boštjan Gorenc Pižama Zahodnje), gosti
pripovedovalce od vsepovsod že osem let. Redko najdeš
mesto, kjer bi bili prebivalci bolj ponosni na svojega
pravljičarja in njegov festival. Imeti festival in živeti
festival. Biti povabljen na ta dogodek je čast. Na njem
nastopati vsako leto je privilegij. Biti častni pokrovitelj
je pa že pravljični rock'n'roll!«

Program
KAMNIK

MOTNIK
19.00 | Kulturni dom Motnik

Ne
prezrite
!
Brezpla

čen prev
oz
Kamnik
a v Motn iz
v petek,
ik:
7. 6. 2019
,
ob
z glavne a
18.00
vtob

odpelje av usne postaje
to
Kam Bus bus Arriva
in
pelje naza vas prij okrog
23.00.

Jenkret je biv … začarani studenec

Otvoritveni pripovedovalski večer za odrasle
Festival bosta odprla častna pokrovitelja Goran Završnik in Rok Kosec.
Zgodbe na temo vode z različnih koncev sveta ter Križnikove zgodbe pripovedujejo: duo Vroča župa (Rok Kosec in Goran Završnik), Ana Duša, Špela
Frlic, Liljana Klemenčič, Boštjan Napotnik in Katja Preša.

21.00 | Park pod lipami (v primeru dežja: Kulturni dom Motnik)

Koncert: Simbiotični trio
Muzicirajo člani Simboličnega orkestra: Klemen Bračko (violina, kitara,
kontrabas), Eva Jurgec (oboa, flavta), Dejan Gregorič (violina).
Dogodek je omogo≠il Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Okusi Kamnika.

Sobota, 8. junij
13.00 – 17.00 | Park in okolica Motnika

Vodne dogodivščine za vso družino

Me4 v sodelovanju s krajevnimi društvi in Termami Snovik pripravljajo
zabavno družinsko popoldne. V parku bodo igre in dejavnosti na temo vode,
po Motniku pa se boste lahko podali na nagradno Križnikovo pravljično pot.

17.00 | Kulturni dom Motnik

Voda, najljubše zlato
Odprtje razstave in podelitev nagrad sodelujočim na likovnem natečaju
Jenkret je biv ... in zaključek medobčinskega projekta Branje je iskanje.
Povezuje: Matic Maček | Pripovedujejo: Rok Kušlan, Katja Puntar in Anže
Slana | Muzikal: Verine zvezdice iz OŠ Marije Vere (mentorica: Vanja Hočevar).
Razstavo in podelitev nagrad je omogo≠ila Ob≠ina Kamnik.

19.00 | Kulturni dom Motnik
Vsi dogodki so brezplačni.

Sreda, četrtek, 5. in 6. junij
11.00 – 18.00 (sreda) | 11.00 – 17.00 (≠etrtek) | Samostan Mekinje

Pripovedovalska delavnica:
Za devetimi gorami in vodami

Izobraževanje o pripovedovanju v vzgoji in izobraževanju | Vodi: Jasna Held

Četrtek, 6. junij
18.00 | Samostan Mekinje

Medkulturni pripovedovalski večer

Preplet glasbe in pripovedi domačinov, priseljencev in tuje gostje | Povezuje:
Jelka Golob | Pripovedujejo: Jasna Held, Helena Laufer, Dobrin Daskalov,
Manoela Dyulgerova in Ljuba Lajmiš ter pripovedovalska skupina iz Zasebnega
vrtca Zarja | Glasba: Marinka Golob (sopran), ob klavirski spremljavi
Dogodek poteka pod okvirom projekta PlurAlps.

20.00 | Kavarna Veronika

Story slam: večer pripovedovanja resničnih zgodb
Povezuje in pripoveduje: Boštjan Napotnik-Napo | Pripovedujejo: Esad Babačić,
Eric Dean Scott, Matic Maček in drugi | Na večeru se poleg gostov lahko v
pripovedovanju preizkusite tudi vi. Obvezne prijave do 3. 6. 2019 na: matic.
macek97@gmail.com. | Dogodek pripravljata: Matic Maček in Aljoša Rebrača.

Zgodbe domačinov
Med zgodbami na temo vode pluje in povezuje: Vroča župa (Rok Kosec in
Goran Završnik | Pripovedujejo: Ljuba Lajmiš, Marko Slapnik, Ivanka Učakar,
Jože Keršič, Katarina Fužir, Urban Hrastnik in Dejan Ugovšek.
Dogodek je omogo≠ila Ob≠ina Kamnik.

21.00 | pred Kulturnim domom Motnik

Čupakabra – ognjeni spektakel

Ko se stemni, Čupakabrin ogenj vzplamti. Ne zamudite ognjenih akrobacij.

VRANSKO
Petek, 7. junij
10.30 | Kulturni dom Vransko

Pravljice o vodi
Pripoveduje: Matic Maček | Muzicira: Jonas Tomšič Jacobs
Organizatorji: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno društvo
Motnik, Turistično društvo Motnik Sodelujejo: Zavod za turizem, šport
in kulturo Kamnik, Okusi Kamnika, Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko, Terme Snovik, Javni zavod Mekinjski samostan, Zasebni vrtec
Zarja, Kavarna Veronika Dogodek sofinancirata: Javna agencija za
knjigo RS in Občina Kamnik v okviru projekta PlurAlps

