GODALKANJE

Z BOJANOM CVETREŽNIKOM
KDAJ: petki, 7.6., 14.6., 21.6., 17.00-18.00

STOLPOVA IGRALNICA
KDAJ: ponedeljek, četrtek, petek, 16.30 - 18.30 in sobota, 10.00 - 12.00, do 20. junija
Igralnica za otroke v dveh nadstropjih stolpa. Ob toplih dnevih se prelimo na zunanje igrišče.
Igro nadzoruje mentorica. Kontakt: 040 591 214, Brezplačno

Glasbena delavnica za vse mlade in stare godalce in druge inštrumentaliste.
Vodi: Bojan Cvetrežnik, 040 729729, Plačilo: 20 eur/ mesec (4 delavnice)

2. GLASBENI OBJEM

STOLPOVA PRAVLJIČARNA
KDAJ: vsako soboto, ob 10:30
Pripovedovalci iz vse Slovenije pripovedujejo in pripravljajo delavnice za velike in male.
Poleti se preselijo pod lipo na igrišču Pungerta.
Po pravljici si boste lahko ogreli spretne prstke na ustvarjalni delavnici.

GOZDNA VARUŠKA

Krančkov zajtrk

Varstvo otrok v naravi.
KDAJ: srede, 5.6., 12.6, 19.6., 16.30-18.30

Druga sobota v mesecu, 8.6 od 10.00 - 12.00
je zajtrk prvakov, ki ga s Stolpom Pungert vsako drugo soboto v mesecu soustvarjajo otroci
in 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.

Vsak torek bo Gozdna varuška otroke odpeljala v kanjon Kokre, kjer bodo raziskovali,
se prosto igrali in spletali vezi med seboj in z našo mati naravo.
Primerno za otroke od 4. leta dalje. Varstvo izvaja društvo Naturo
Obvezne prijave na: 040 352 382, Plačilo na dogodek: prostovoljni prispevki

VOZIČKANJE

PODPORNA SKUPINA ZA MAMICE IN NOSEČKE
KDAJ: srede, 5.6, 12. 6, 19. 6, 10.00 - 11.30
Pripeljite svoje otročke (do 3.leta) in uživajte v druženju ob čaju, kavi in prigrizku
srečanja so brezplačna,
vodi jih Urška Stare, uni. dipl. teolog, izpop. zakonska in družinska terapija

STOLPOVA GALERIJA

KDAJ: sreda, 19. junija, 17:30
Razstavlja: VERONIKA VESEL POTOČNIK
Veronika Vesel Potočnik je mlada perspektivna slikarka in ilustratorka, ki se je po končani Srednji šoli za oblikovanje in
fotografijo vpisala na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo. Leta 2012 je diplomirala pri prof.
Hermanu Gvardjančiču in prof. Milanu Eriču. Leta 2010 pa se je izpopolnjevala na grafični delavnici v Rheinu, v Nemčiji.

V stolp Pungert prihaja s svojimi ilustracijami, ki vas bodo navdušile, saj zna združiti like, ki se
upirajo zakonom fizike na hudomušen in ljubek način. Vabljeni!

KOTIČEK ZA ODRASLE
ČUTENJA

DELAVNICE IN KLEPETALNICA
KDAJ:

KDAJ: sreda, 19. 6, 16. 15 - 17:00
Glasbene delavnice za otroke z motnjami v duševnem razvoju
Vodi: Urška Košir, Tri ptičice - glasbene urice za predšolske otroke, uni. dipl. muzikologinja
Kontakt: 040 415 714, Brezplačno

sreda, 5.6., 17:30 do 18:30, PRAZNO GNEZDO
sreda, 19.6., 17:30 do 18:30, STARŠ IN OTROK-NAJLEPŠA VEZ
Izvajalka: Pavlina Finžgar, izpop. zakonska in družinska terapija, brezplačno

KRANČKOVA IGRALNICA

DRUŽINI PRIJAZNA SVETOVALNICA
KDAJ: ponedeljek 3.6., 17.6., 17:00 do 18:00
Družinska svetovalnica je namenjena predšolskim in mlajšim šolskim otrokom, v sodelovanju s starši.
Izvajalka Pavlina Finžgar, izpo. zakonska in družinska terapija. Brezplačno, Telefon: 041 449908

INDIVIDUALNI POGOVORI
Pavlina Finžgar, izpop. zakonska in družinska terapija
Individualni pogovori potekajo vsak dan, po dogovoru na telefon: 041 449 - 908
Individualni pogovori so plačljivi.

ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA

A S’ TI TUD’ NOT PADU?

Multimedijska delavnica za otroke in mladino
KDAJ: četrtki, 17:00 - 18:30
Multimedijske delavnice za otroke in mladino, kjer se učimo, kako na ustvarjalen način uporabiti
sodobno tehnologijo (fotografiranje, ustvarjanje filmov in animacij).
Vodi: Ada Trkulja, ADA FILM, Prijave: info@ada-film.com, 040 894 985, Plačilo: 5 eur/otrok

PRAVLJICE NA DVORIŠČIH

KDAJ: petki, ob 17:30, 7.6. Krice krace , 14.6 Plečnikovo stopnišče, 28.6 vovkov vrt
Že četrto poletje zapored Krice Krace v Kranju pripravljajo Pravljice na dvoriščih. Skupaj z občinstvom želimo odkrivati naše mesto in
tako pokazati skrite vrtove našega lepega mesta, kjer se pravljice dobro počutijo. Predvsem pa si želimo popestriti poletno kulturno in
turistično ponudbo za otroke in ljubitelje pravljic v poletnem času.

Pravljičarji bodo tudi letos pripovedovali večinoma na star Japonski način, t.i. kamišibaj, kjer se ob pripovedovanju uporabljajo ilustracije in se ustvarja posebno dramaturško napeto vzdušje.

POLETNE POČITNICE
S ŠKRATOM KRANČKOM
Motovilčice bodo vaše otroke odpeljale v gozd k reki Kokri, kjer bo potekalo celodnevno varstvo v naravi. Obiskal
nas bo tudi škrat Kranček in nam razkazal kanjon. Skupaj z otroki bomo pripravili kosilo nad ognjem ter raziskovali
skrite kotičke kanjona Kokre, se prosto igrali in kopali v Kokri. V primeru hudega dežja se bomo skrili v Stolpu
Pungert, kjer bodo potekale vodene dejavnosti kombinirane s prosto igro.
Varstvo se izvede v primeru 8. prijav

3 DNEVNE POČITNICE
KDAJ: sreda, 26.6. - petek 28. 6., 8:30 - 16:00
ZA KOGA: otroci od 3. - 14. let
KJE: kanjon reke Kokre
PLAČILO: 60 EUR / na otroka
DNEVNO PLAČILO: 28 EUR / na otroka

5 DNEVNE POČITNICE

TOK ŽENSKE

KDAJ: ponedeljek, 1.7. - petek 5.7., 8.30 - 16.00
ZA KOGA: otroci od 3. - 14. let
KJE: kanjon reke Kokre
PLAČILO: 150 EUR / na otroka
DNEVNO PLAČILO: 32 EUR / na otroka

KDAJ: torek, 4. 6, 18.00 - 19.30 bo z nami Saša Zupan.
Naučila nas bo zabavnih vaj za možgane, s katerimi jih okrepimo, povečamo elastičnost, jih osvežimo in napolnimo z energijo za boljše
delovanje. Vaje so primerne za odrasle in otroke. Brezplačno.

Prijave na: 040 415 - 714, 040 352 382

KDAJ: torki, 4.6, 11.6., 18.6, 17.30-19.30
Začetni tečaj šivanja, kjer boste osvojili znanja za izdelavo svojega prvega oblačila.
Obvezne prijave, Vodi: Ana Košir, 031 865 077, Plačilo: 15 eur na delavnico. Delavnica je omejena na največ 5 oseb.

SREČANJA ZA ŽENSKE

JUNIJ NA
PUNGERTU

MESEČNI PROGRAM DOGODKOV

FB: @PungertStolp
info: +386 40 415 714

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

PETEK, 21. junij
17.00 - 17.30
17.00 - 19.00
17.00 - 21.00
19.15 - 19.45
19.45 - 20.45
20.30 - 23.00
20.45 - 22.30
21.15 - 00.00
21.00 - 8.00

Slavnostno odprtje
Družinske igre brez meja
Krančkova večerja s Kajžico
Koncert za otroke: Mojca in Kaličopko
Pleši, pleši črni kos! (Plesna solo jazz delavnica z Darjo Ovsenik)
Ptičja ohcet (Poroke vseh zaljubljencev)
Prižig kresa in obred kresovanja z Godalkarji.
Koncert gipsy swing skupine Flat Hats na vrtu Cafe Galerije Pungert
Noč v Stolpu (pravljična prenočitev v srednjeveškem stolpu)

SOBOTA, 22. 6.
8.00 - 9.00
9.00 - 13.30

Krančkov zajtrk
Krančkova transverzala - Šmarjetna gora.

KRICE
KRACE

