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PREMIERA
8.12.2011 ob 10.00

Premiera

in
9.12.2011 ob 10.00
v
Pokrajinskem arhivu
Koper
_________________

Predstava je nastala ob pomoči Luke Koper iz
sklada:

MIŠKA
MICA V
ARHIVU

Živeti s pristaniščem

Najave za predstave v
decembru in za
gostovanja v 2012
sprejemamo od 10. decembra 2011 v Arhivu.
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Zahvaljujemo se avtoricama knjige
Nataši Budna Kodrič in Barbari
Pešak Mikec, da sta nam dovolili
uporabo zgodbe za lutkovno predstavo.
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Kapodistriasov trg 1
6000 Koper

Tel: +386-5-6271824
Fax: +386-5-6272441
E-mail: arhiv.koper@gmail.com

POKRAJINSKI ARHIV KOPER

O KNJIGI ...

...in PREDSTAVI

Pred enim letom je izšla knjiga z
naslovom: Miška

V Pokrajinskem arhivu Koper je naš

NASTOPAJO

Mica v arhivu, avtoric Barbare Pešak

Lutkarnico Koper pripravil lutkovno
priredbo zgodbice o miški Mici.

Mikec in Nataše

Spoznali boste Arhiv, z miško in duh-

Budna Kodrič.
Miška Mica v arhivu

»Ko se miška Mica
po naključju znajde v zgodovinskem arhivu, tam spozna prijaznega duhca Ferdija, ki jo
popelje po veliki hiši, v kateri je
shranjenih ogromno papirjev, listin
in neobičajnih dokumentov. Ferdi ji
prav gostoljubno razkaže vse skrivnosti in jo na poti do arhivske knjižnice pouči o novih predmetih. Obe
avtorici, zgodovinarki in arhivski
strokovnjakinji, zaposleni v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, sta s prisrčno ilustrirano zgodbo otrokom
približali namen arhivov in mnoge
nove besede (gotica, inicialka, listina, mikrofilm …). »
Renate Štrucl

lutkar Luka Mezek v sodelovanju z

cem se odpravili na potep po arhivu in

MICA - miška iz grajskega gozda
FERDI - duhec iz arhiva
LUKA - pripovedovalec pravljice

odkrivali skrivnosti.
Predstavo je omogočila LUKA KOPER
iz sklada »Živeti s pristaniščem«
2 razpis 2011; S/18 (projekt: Lutkovna predstava "Miška
Mica v arhivu" sept.‐dec. 2011) .

Veselimo se srečanja z otroci in vas
lepo pozdravljamo.
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