
PETEK, 21. junij
17.00 - 17.30 Prihod na prizorišče in svečana 
otvoritev dogodka

17.00 - 19.00  Družinske igre brez meja, ki jih 
pripravljajo organizacije MOK
Družinske igre so namenjene skupnemu sodelovanju družin 
pri premagovanju izzivov, ki jih za vas pripravljajo organizaci-
je, ki skozi šolsko leto bogatijo programe za otroke in odrasle 
v mestni občini Kranj. Izzivi bodo različni in bodo zahtevali 
iznajdljivost, pogum, dobrosrčnost, znanje, predanost ter so-
delovanje. Vse družine bodo ob zaključku nagrajene.

17.00 - 21.00  Krančkova večerja s Kajžico (mon-
tessori varstvo) Škrat Kranček zelo rad kuha in se zdravo 
prehranjuje. V Stolpu Pungert že več mesecev v sodelovanju 
s puncami iz montessori varstva Kajžica pripravlja zdrave 
zajtrke. Tokrat pa vas vsi skupaj vabijo na slastno večerjo, 
ki jo bodo lahko pomagali pripravljati tudi otroci. Bodi zdrav, 
bodi kot Kranček!

19.15 - 19.45  Koncert za otroke: Mojca in 
Kaličopko Temna podstrešja z razno staro ropotijo so 
vsekakor prostori, ki burijo otroško domišljijo. Kaj se zgodi, 
ko se na Kaličopkovem podstrešju začno prebujati zaprašeni 
instrumenti?

Seveda, zaigra nam pravi orkester! In kaj stori Kaličopko, če 
mu je neznansko dolgčas? Odpravi se na potep. Prav nič čud-
no ni, da se otroci z likom Kaličopka tako hitro poistovetijo. 
Saj se mu dogajajo prav tiste stvari, kot njim…

19.45 - 20.45  Pleši, pleši črni kos! (Plesna solo 
jazz delavnica z Darjo Ovsenik) Solo jazz se pleše solo. Je 
zabaven, svoboden, ritmičen in igriv in taka je tudi vaša ples-
na učiteljica Darja Ovsenik, sicer mamica petih otrok, ki vodi 
svoje delavnice swinga in zelo obiskane terapevske plesne 
delavnice za pare po vsej Sloveniji.
V solo jazzu glasbo upodabljamo prek lastnega giba, ki je 
navdahnjen z avtentičnostjo plesalcev, ki so ta ples ustvarili v 
20ih, 30ih in 40ih letih prejšnjega stoletja.
Velik vpliv so imeli afroameriški priseljenci, zajema pa širok 
spekter plesov kot so Solo Charleston, Authentic Blues, bro-
adway, step, be-bop…
Najbolje od vsega je, da bomo gibe in pete lahko brusili na 
koncertu The Flat Hats, ki sledi delavnici. Vabljeni!

KRESNA NOČ
FESTIVAL OTROK na pungertu

petek, 21. 6. od 17.00 do 00.00, sobota, 22. 6. 
od 8.00 do 13.30, PUNGERT, Kranj



20.30 - 23.00  Ptičja ohcet 
Ptičja ohcet je stalnica Kresne noči. V Kresni noči so se po 
starih običajih začele marsikatere ljubezenske romance. Na 
ta večer boste vsi, ki se imate radi lahko vstopili v pravljični 
paviljon in ljudem, ki jih imate radi to tudi na glas povedali. 
Oblecite se slavju primerno, za ostalo poskrbimo mi!

20.45 - 22.30 Prižig kresa in obred kresovanja z 
Godalkarji. O Kresi se dan obesi! Pravijo. Kaj je lepšega, če 
najdaljši dan v letu pospremimo z glasbo in zgodbami. Čarob-
nost nam bodo pričarali Godalkarji z Bojanom Cvetrežnikom 
in godalkarji iz Stolpa Pungert. Zgodbe pa bodo pripovedovali 
naši pripovedovalci skupaj z vami. 

21.15 - 00.00 Koncert gipsy swing skupine Flat 
Hats na vrtu Cafe Galerije Pungert

21.00 - 8.00 Noč v Stolpu 
Na ta pravljični večer, bo v srednjeveškem Stolpu Pungert 
možno prenočiti. V stolpu bo dišalo po cimetu in piškotih, 
otroci pa se bodo udobno namestili v naše dva paviljona in 
uživali v pravljičnem programu. Ko bo čas bomo učke zaprli 
in tam tudi prespali.

Noč v Stolpu je primerna za otroke od 4. leta dalje. Obvezne 
prijave na 040 591 214 ali na ZS @PungertStolp na face-
booku), pri čemer velja pravilo, prej se prijavim, prej imam 
zagotovljeno spanje. 
Dogodek se vrednoti s prostovoljnimi prispevki.

SOBOTA, 22. 6.
8.00 - 9.00  Krančkov zajtrk je zajtrk prvakov, ki 
ga s Stolpom Pungert enkrat v mesecu soustvarjajo Škrat 
Kranček in otroci ter punce iz Kajžice. Kajžica je hiša, v kateri 
bivajo predšolski otroci v varstvu montessori in v kateri se 
šolarji na domu izobražujejo po filozofiji montessori. Kranček 
zelo rad zdravo je in kuha, zato bodi zdrav, bodi kot Kranček 
tudi ti! 

9.00 - 13.30  Krančkova transverzala - Šmarjetna 
gora. Gre za enega izmed šestih zanimivih pohodov prese-
nečenja na vzpetine v bližnji in daljnji okolici za vse otroke in 
družine od blizu in daleč. Pohodi so se začeli v aprilu in se 
bodo nadaljevali v septembru, oktobru in novembru.
Otroci bodo v knjižico zbirali štampiljke Škrata Krančka. Z 
vsemi šestimi zbranimi pohodi si boste prislužili lepo nagra-
do, Škrat Kranček pa bo na zadnjem dogodku S Krančkom 
v mestu izžrebal tudi nagrajenca za veliko nagrado presene-
čenja. Več o pohodih si lahko preberete na naših omrežjih.
Na festivalu otrok se bomo peš podali na Šmarjetno goro 
izpred Stolpa Pungert.
Šmarjetna gora je hrib nad Kranjem z nadmorsko višino 646 
m. Je priljubljena razgledna točka, saj se z njenega vrha 
odpira pogled na Julijce, Karavanke ter Kamniško-Savinjske 
Alpe. Iz Stražišča pri Kranju pot do vrha peš traja slabo uro. 
Na Šmarjetno je speljana tudi asfaltirana cesta, ki omogoča 
dostop z motornimi vozili. Na vrhu stoji Cerkvica sv. Marjete, 
je bila zgrajena v začetku 14. stoletja. Njene ruševine so ob-
novili po letu 1989. Ob  vznožju leži skakalnica Bauhenk, na 
kateri so trenirali slovenski skakalci, naši orli.
Opis poti: Ob 9h se dobimo pred Stolpom Pungert in se peš 
odpravimo proti Stražišču, od koder se bomo po gozdni poti 
podali proti vrhu. Sledil bo zanimiv spremljevalni program, 
vsekakor pa kaj dobrega specite, da bo miza obložena in 
trebuščki siti. 
Bodi zdrav, bodi kot Kranček!
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KRACE


