
PROGRAMSKO POROČILO
KALEIDO PARK: Art Vrtiljak 2020  

Kaleido -  lendavsko društvo za razvoj kreativnosti in potencialov je izvedel načrtovani tridnevni projekt, 
mednarodni festival  KALEIDO PARK:  Art Vrtiljak - dnevi ustvarjalnosti za otroke 2020. Festival se je začel 
odvijati v nedeljo 30.8. 2020 v lendavskem mestnem parku Roža Lendave in se nadaljeval šele 4. 9. 2020 
in 5. 9. 2020 v lendavskem mestnem parku. Voditeljica projekta je Iva Nemec.  V treh festivalskih dnevih 
je v izvedbi programa sodelovalo 25 umetnikov, pedagogi, avtorji, voditelji ustvarjalnih dejavnosti, igralci, 
pripovedovalci in volonterji . Dogodek je obiskalo več kot 400 otrok z družinami ali učitelji. Vse aktivnosti na 
festivalu so izvedene tako, da zagotavljajo spoštovanje higijenskih priporočil NIJZ. 

Prvi dan festivala 30.8.2020 se je začel z izvajanjem ustvarjalnih iger in ustvarjalnih delavnic za otroke, 
nadaljeval z lutkovno predstavo z naslovom Smehljajoče se jabolko v izvedbi Lutkovnega gledališča Pupilla. 
V nadaljevanju je nato potekala izvedba delavnice izdelovanja lutk. Festival se je zaključil s skupno plesno 
koreografijo, slikanjem dreves v parku in izdelovanjem lastnih čarobnih klobukov.



V petek, 4. 9. 2020, Art Vrtiljak je od 9. - 12 .ure priredil načrtovani ustvarjalni program za otroke. Na obisk so 
prišli štirje razredi DOŠ II Lendava.

V 16. uri v mestnem parku Roža Lendave se je nadaljevala izvedba umetniškega in ustvarjalneg programa. Z 
likovnim pedagogom Matejem Zupaničem je več kot 30 otrok gradilo Mavrični grad. 

Člani KUD Lavina so priredili lastni 4 urni program: cirkuške delavnice žongliranja in poslikavo obraza.

Drugi dan festivala se je zaključil z pravljičnim kotičkom. Z pripovedovalkama in dramskima pedagoginjama 
Petro Kavaš in Ivo Nemec so otroci spoznali gledališče kamišibaj, gledali predstavo z odrčka butaj in se 
pogovarjali o zgodbah.



Sobota, 5.9. od 9. – 12. ure. Program se začel z izvedbo ustvarjalnih iger in pravljičnim kotičkom kjer so 
nastopali pripovedovalci: Miha Štampah, Katja Kotnjek, Eva Nađ, Iva Nemec, Ida Horvat. 

Popoldan ob 16. uri so se otroci podali v iskanje skritega zaklada. V nadaljevanju so se pridružili ustvarjanju, 
uživali v predstavi v izvedbi Denisa Soldata z naslovom Dogodivščine Viteza Hadika in plesali z gledališko 
skupino Kaleido Kocka. 

Program se je zaključil s koncertom, ki so ga izvedli Vanja Novak, Denis Soldat in Edo Gal.





Delovni tim KALEIDO PARK: ART VRTILJAK - dnevi ustvarjalnosti za otroke

Poročilo je pripravila voditeljica projekta
Iva Nemec, univ.spec. dramske pedagogije
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