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Spoštovani!
V Družinskem gledališču Kolenc smo se v letu 2011 odločili, da bomo še bolj poglobljeno
združili svoje bogate izkušnje na področju gledališča z doživljanjem, didaktike,
pedagogike, pedagoške psihologije, slovenskega jezika, etnologije, naravoslovja ter
nekaterih drugih predšolskih in šolskih vsebin in slovenskim otrokom s svojimi obiski
na učinkovit, zabaven, doživljajski način ponudili celovito utripanje življenja, ki bo
zaradi večplastnosti doživetja za otroke nepozaben in nenadomestljiv pedagoški proces,
ki jim bo podaril poglobljeno razumevanje življenja.
V Šentvid tako prihaja najbolj slaven mucek daleč naokoli in vas vabi, da ga obiščete in se
skupaj pozabavate!
Sobota, 28.1. ob 17.ooh, Ljudski dom Šentvid
Maček Muri je čisto navaden maček, ki tako kot ostali mačkoni, prebiva v Mačjem mestu.
Vse dogodke, ki se zgodijo v mestu, skrbno in pridno zapisuje v svojo mačjo kroniko.
Ampak, ker je naš Muri tudi čisto po mačje pozabljiv, nekega dne svojo mačjo knjigo
izgubi. Tu pa nastopimo mi, njegovi prijatelji. Stvar moramo vzeti v svoje roke in poiskati
izgubljeno knjigo, da Murija spravimo nazaj v dobro voljo in da izvemo, kaj vse se
pravzaprav dogaja v Mačjem mestu! Če ste vsaj malo radovedni, se pridite igrat z
Murijem in z ostalimi mucki!
Po predstavi se boste lahko sprehodili po čisto pravem Mačjem mestu- oblekli se boste
po zadnji mačji modi, po pošti boste lahko poslali mačje razglednice, v mačjem zaporu
boste lahko z žogicami ciljali mačjega roparja Čombeta, na mačjem trgu pa boste lahko
peli in plesali z mačjo Primadono. To pa sploh še ni vse. V prave male mucke vas bodo
spremenile muce iz mačjega salona, mačje fotografije vas in Murija pa bo naredil mačji
fotograf! Predstava je nastala po istoimenski knjigi Založbe Mladinska knjiga.
Predstava je primerna za prav vse ljubitelje muckov in zabave, če preračunamo v
številke: od 3 do 100 let!
Vstopnica za male in velike mucke: 5€
Vstopnice bodo naprodaj pol ure pred predstavo, zaradi velikega zanimanja pa jih lahko
tudi rezervirate na:
sodr.rezervacije@gmail.com ali 040 472 224 (Tina)
Predstavo in mačje delavnice bo izvedlo Družinsko gledališče Kolenc

MAČJA BANKA
V mačji banki se dogajajo zelo pomembne stvari. Tu lahko vsi veliki in mali mucki dobijo
vsak po 200 mevrov, da lahko kupijo in preizkusijo vse dogodivščine Mačjega mesta –
seveda po veljavnem mačjem ceniku. V banki, je seveda tudi menjalnica in lahko mucki
večji denar – npr. 50 mevrov – zamenjajo v manjšega – 5 x po 10 mevrov.
GLAVNI TRG
Na glavnem trgu imata Lovro in njegova prijateljica Mačja primadona svoj veliki
koncert. Mucki se tam ves čas menjavajo, plešejo pojejo in se zabavajo. Tu se odvijajo
tudi najmanj tri žrebanja, pri katerih lahko izžrebani mucki zadenejo slike mačjega
mesta, glasbeni CD z gledališko pesmicami Družinskega gledališča Kolenc ali kakšno
drugo vznemirljivo mačje darilo.
MAČJI ZAPOR
Pred zaporom je miza za katero stoji policaj Macelj. Pod mizo ima polno košaro metkov
(iz gobic), na mizi pa 3 metke, ki jih je možno z mačjim denarjem kupiti in ciljati
porednega Čombeja. Ta se skriva v zaporu in le tu in tam pokuka skozi temno luknjo v
steni zapora.
Policaj je zelo živahen in ves čas nam pripoveduje, zakaj je potrebno ciljati Čombeja.
Namreč: Čombe ves čas poka z mačjimi bambicami, vdira k mačku Muriju skozi balkon in
ciljajmo Čombeja, da se nam poboljša in da bi mu pokazali, kako hudo nam je, ker je
poreden!
MAČJA MODA
Veliki in mali mucki se sprehajajo po mačji modni pisti. V bližini je trgovina »Mačja
moda« in vse mačje deklice se gnetejo v njej. Pomerjajo obleke in čevlje in se priklanjajo
druga drugi. Mačja trgovka jih uči, kako se nosi eno ali drugo oblačilo in kako se morajo
obnašati, kako hoditi ... kako privzdigniti krilo ob plesu ... in še in še. Čez čas si lahko
seveda nadenejjo novo oblačilo, staro pa vrnejo...
SALON LEPE MUCE MACE
Sem vedno prihajajo vsi muci in muce, da bi bili čimbolj muckasti. V posebni modni
knjigi so poslikani najrazličnejši mucki, po katerih se lahko zgledujemo, kakšni smo
mucki sploh lahko. Na svojih obrazih lahko nosimo igrive, nagajive, skrivnostne,
modrostne, vesele, smele ...in še bi lahko naštevali – mačje poslikave. Vse pa so strašno v
modi in ravno prave za današnji dan.
FOTO MURI
Ker je Muri zaradi svojih pisateljskih sposobnosti najpomembnejši muc v mestu, se želijo
vsi z njim fotografirati. To jim Muri seveda zelo rad ugodi – kadar ne piše in kadar se ne
crklja z muco Maco, kar tudi ni zanemarljivo malo časa - se pravi, kadar si seveda za to
lahko vzame čas. Foto Muri se dogaja povsod, saj ima Muri zelo vneto fotografinjo Aljo,
ki nas kar naprej fotografira, da še sami ne vemo kdaj. Posebnost teh fotografij je, da na
njih nihče ne manjka, vsaka fotografija pa je tudi v posebnem okrasnem okvirju, ki ga je
možno dobiti samo pri Macografu, v fotografskem salonu »Foto Muri«.

MAČJA POŠTA
Veliki in mali mucki imajo tu možnost pobarvati vsak svojo razglednico. Prijazna
poštarica jim pri tem pomaga, komu napiše naslov in pomaga nalepiti znamko. Znamke
so danes zastonj, saj Mačje mesto ne odpira vsak dan svojih vrat v Vašem kraju!
Obisk Mačjega mesta pomeni neverjetno zabavno in hkrati neprecenljivo vzgojno
izobraževalno izkušnjo. Ob predstavi je igrivo predstavljenih cel kup izzivov, s katerimi
se srečujemo v vsakodnevnem življenju, v katerem otroci pomembno soodločajo, kotički
Mačjega mesta pa s svojimi tematskimi doživetji otrokom podarijo neprecenljivo živo
izkušnjo, ki jim je sicer nedosegljiva.
Tako se na igriv način naučijo: doživljanja, spoznavanja in uživanja v umetnosti,
izražanja veselja do lepote, kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov, modnih
trendov, možnosti kritičnega vedenja, uporabljati različne načine komuniciranja in
prenosa informacij (pošta, telefon, časopis ...) , uporabe matematike v vsakdanjem
življenju, ... torej številnih znanj in veščin, ki jih morajo otroci poznati in uporabljati v
kasnejšem življenju.
Veselimo se mačjega srečanja!
Družinsko gledališče Kolenc

