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Mišje zgodbe je kolaž kratkih zgodbic, ki jih Mateja in 
Nika pripovedujeta mišjim otrokom za lahko noč in se 
odvija na vrtljivem prizorišču, sestavljenim iz majhnih in 
velikih kosov sira, kjer dobi vsaka zgodba svoje prizorišče, 
svojega mišjega junaka in svoj duhovit razplet. 

V Zgodbi o oblaku se mali mišek ustraši oblačnega muca, 
v zgodbi Mišek na potovanju, si mišek kupi avto, ko se 
skoraj zaleti, pa si raje kupi par nog in se peš odpravi k 
svoji mami. Majhna in velika miš se igrata skrivalnice in 
odkrivata otroški in odrasli svet, K vodnjaku želja se 
zateče majhna miška, ki išče prijatelja, v zadnji zgodbi O 
luni pa mišek na veliki raketi iz sira odleti na luno, kjer sira 
nikoli ne zmanjka...

Lutkovna predstava Mišje zgodbe nam predstavlja male 
otroške mišje junake, ki se spopadajo z enakimi problemi 
in psihološkimi stiskami kot otroci. Pri svojih starših prav 
tako iščejo varno zavetje. Mišji starši pripovedujejo enako 
imenitne zgodbe. To so zgodbe o lastnih strahovih, o 
domišljiskih potovanjih, o majhnih in velikih željah. 
Predstava je namenjena otrokom od 3. leta starosti in 
traja 35 minut.

Pred predstavo se od 15.00 dalje v Mladinskem centru 
Postojna odvijajo ustvarjalne delavnice za najmlajše.

Vstop prost, vabljeni k obisku!

Napovedujemo: 
  1.  dec.  ’07 Gl. Fru-fru: Zlatolaska in trije medvedki   
   5.  jan.  ‘08 Mojca in Spini   
   2.  feb.  ’08 Čarovnik Roman Frelih   
   1.  mar. ‘08 Gledališče Zapik: Račka   
   5.  apr.  ’08 Gledališče Unikat: Halo, Rdeča kapica?   
 10.  maj.  ‘08 LG Nebo: Ostržek   
   7. jun.  ’08 Teater za vse: Nerodna miška Marjanca

 Več o celotnem programu si lahko preberete na 
 spletni strani www.mcp.si/otrocarije.

Program Mladinskega centra Postojna sofinancirajo urad 
RS za mladino, Klub študentov občin Postojna in Pivka in 
občina Postojna. Prostovoljni prispevki so seveda 
zaželjeni.
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