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SREDA1 GP ob 19.00 

GD ob 19.00 ČETRTEK2 ljubiteljska gledališka predstava  
Milivoj Miki Roš: POGREB                

potopisno predavanje 
Zvone Šeruga: NAMIBIJA IN UGANDA

SOBOTA

SREDA

11

15

GP ob 19.00

GP ob 20.00 
   

območno srečanje 
OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI
    

slovenski avtorski muzikal
po povesti Ivana Tavčarja:  CVETJE V JESENI              
           

GP  19.00SOBOTA18 Košček ljubezni - letni koncert 
MPZ CANTATE: FILMSKA GLASBA  

JSKD - Območna izpostava
Murska Sobota

GP ob 20.00  stand up komedija  
REPORTER MILAN: ONA, BIVŠI IN DŽONI  

PETEK24

GP ob 16.00  

TOREK14 potopisno predavanje 
Damjan Končnik: ISLANDIJA    

Zvone Šeruga potuje že štiri desetletja in Afrika je v 
tem času postala celina, na katero se najbolj pogosto 
vrača. Ne v hotele na robovih nacionalnih parkov, 
temveč v tisto pravo, trdo, včasih komajda prevozno 
Afriko brezpotij in plemenskih vasi sredi ničesar. Sam 
na motorju ali s skupinami sopotnikov, ki jih v 
terenskih tojotah vodi po svojih odmaknjenih poteh.  
To je Afrika, ki nas s svojo neverjetno drugačnostjo in 
življenji ponovno postavlja pred resnice, na katere smo 
v našem svetu že vse preveč pozabili; veliko se lahko 
naučimo od nje. Namibija in Uganda sta njegovi 
najljubši deželi, s puščavami, pragozdovi, nomadskimi 
vasmi, živalskimi kraljestvi, gorilami na obronkih 
vulkanov ... in z veseljem bo delček vsega tega podelil 
tudi z vami.

MUZIKAL

APRIL  2015                        GP - Gledališče Park                                 GD - Grajska dvorana

Približno 75 minutno predavanje bo spremljala projekcija dobrih tristo fotografij.

Gledališče Park
1. april ob 19.00

POTOPISNO PREDAVANJE

 
cena vstopnice: 4 EUR

DOBRODELNA PREDSTAVA
Organizator: Društvo Zvezdni Otroci

GP ob 20.00  SOBOTA25 koncert
HAMO & TRIBUTE 2 LOVE          

soorganizacija: ZKTŠ Murska 
Sobota in KPŠ Murska Sobota

Predstava traja dve uri in ima krajši odmor. 

Ustvarjalci so menili, da je literarna predloga Cvetje v 
jeseni idealen material za muzikal, saj vsebuje vse 
potrebne prvine, kot so ljubezenska zgodba med 
Janezom in Meto, zabavljaška zgodba sluge Danijela in 
dekle Lize, karakter zavisti, veselja, upanja,... 
Sporočilnost zgodbe in njen čustveni naboj so združili 
s kreativnostjo  slovenskih glasbenih avtorjev v obliki, 
ki se lahko najbolj približa čimvečjemu občinstvu. 
V muzikalu je  več kot 20 pesmi, od tega je 15 pesmi 
povsem novih, svežih in avtorskih, nekatere pa so 
povzete iz slovenskih narodnih običajev. V veliki 
večini gre za popularno glasbo, le v določenih 
segmentih so uporabili narodnozabavno glasbo, ki jo 
bo odpelo in odigralo kar 17 različnih izvajalcev v 
sodelovanju s simfoničnim orkestrom kar 27-tih 
glasbenikov. 

ZVONE ŠERUGA: NAMIBIJA IN UGANDA
potopisno predavanje

NEDELJA19

GP ob 11.00  

območno srečanje
ODRASLE GLEDALIŠKE SKUPINE

PETEK24

 
GD ob 14.30   

območno srečanje
PLESNE SKUPINE          

JSKD - Območna izpostava
Murska Sobota

JSKD - Območna izpostava
Murska Sobota

po povesti Ivana Tavčarja: CVETJE V JESENI 

cena vstopnice:
v predprodaji: 22 EUR
na dan dogodka: 27 EUR

Gledališče Park
11. april ob 20.00

slovenski avtorski muzikal v koprodukciji s Festivalom Ljubljana

Režija: Vojko Anzeljc. 
Skladatelj: Matjaž Vlašič. 
Avtor libreta: Janez Usenik. 
Orkestrator: Anže Rozman. Glasbeni vodja in dirigent: Simon Dvoršek. 
Koreografija: Miha Krušič.
V naslovnih vlogah: Matjaž Robavs, Nina Pušlar, Jure Ivanušič, Maja Martina Merljak, Alenka 
Kozolc Gregurić, Ana Grasselli, Domen Križaj, Marjan Bunič.

Idilična kmečka povest Cvetje v jeseni avtorja Ivana 
Tavčarja je najbolj znana ljubezenska zgodba v 
slovenski književnosti, velja pa tudi za eno najlepših. 
Po nepozabnem filmu iz leta 1973 s Poldetom Bibičem 
in Mileno Zupančič v naslovnih vlogah, z nepozabno 
glasbo Urbana Kodra in režijo Matjaža Klopčiča, 
prihaja na odre, v koprodukciji s Festivalom Ljubljana, 
tudi muzikal. 
Scenarij izvirnega slovenskega muzikala sledi 
izvirniku, čeprav se v besedila igrivo vtihotapijo tudi 
odsevi današnjega časa. Avtorska glasba vzbuja 
nostalgijo in budi romantična čustva. Glasovi znanih 
slovenskih pevcev in igralcev, ki smo jih sicer vajeni v 
povsem drugačnih vlogah, nikogar ne bodo pustili 
ravnodušnega.



Gledališče Park
14. april ob 19.00 

kozarcu, Bog, Nedotakljivi, Tokrat res republika). Pod vzdevkom MACHO IN MEJKE pa delujeta 
zadnja štiri leta, ko s svojimi avtorskimi skeči navdušujeta staro in mlado. Vsako leto prirejata 
izjemno dobro obiskane predstave, sestavljene iz njunih skečev v kombinaciji z glasbo in plesom, pod 
naslovom MACHO IN MEJKE SHOW. Poleg tega sta v mnogih krajih gostovala tudi z lastno 
komedijo Avtomobilska romanca.

Grajska dvorana
2. april ob 19. 00

cena vstopnice: 
10 EUR 

Režija in scenarij: Milivoj Miki Roš. 
Igrajo: Matej Mertük - MACHO, Boštjan Sinic - MEJKE,

Milivoj Roš - MIKI.
   

Pisatelj in priznani igralec Milivoj Miki Roš je povabil k 
sodelovanju prekmurska igralca Mateja Mertüka in 
Boštjana Sinica in tako je nastala predstava Pogreb.
Si lahko zamislite, kaj vse se lahko godi, ko dva 
profesionalna pogrebna govornika ne vesta, koga bodo 
pokopali? Pogreb bi že moral biti, pri grobu se godi 
marsikaj, v mrliški vežici pa težava za težavo. Na tej 
težavni poti se nam počasi riše obraz pokojnika, v katerem 
najdemo mnogo aktualnega z naše politične scene. Pa še 
marsikaj drugega vas čaka v tej satirični komediji.

Ona. Zaradi nje se vrti svet. Zaradi nje so bile vojne.
Če smo ustrežljivi, smo aktualni. Če smo preveč 
pametni, smo lahko Bivši....
......in potem vedno pride Džoni...

GLEDALIŠČE

Vstopnice lahko rezervirate tudi po telefonu, vendar velja rezervacija največ tri dni in največ do dva dni pred dogodkom.

- na blagajni Gledališča Park za dogodke v obeh dvoranah: 
   vsak delavnik od 14. do 17. ure ter uro pred večernimi dogodki v Gledališču Park.
- na blagajni Grajske dvorane samo za dogodke v Grajski dvorani:
  uro pred dogodkom v Grajski dvorani.

Vsak delavnik od 14. do 17. ure lahko po telefonu 521 43 81 dobite informacije o dogajanju v obeh dvoranah - Gledališču 
Park in Grajski dvorani.

potopisno predavanje

Gledališče Park 
24. april ob 20.00

ljubiteljska gledališka predstava

POTOPISNO PREDAVANJE

Gledališče Park
18. april ob 19.00

Mešani pevski zbor Cantate: FILMSKA GLASBA
Zborovodja: mag. art. DEJAN PRASL.
Mešani pevski zbor Cantate je sekcija, ki deluje v okviru 
Kulturno-umetniškega društva Cantate, s sedežem v 
Murski Soboti. V zboru je trenutno 15 članic in 12 članov. 
Letos praznujejo sedmo obletnico delovanja in se v 
skladu s pravljičnostjo številke 7 podajajo na pevsko 
popotovanje skozi prostrani filmski svet, na katero 
prisrčno vabijo tudi vas. 
Pot bo vodila skozi prostor in čas, od razburljivih 
trenutkov ob boku karizmatičnega agenta Jamesa Bonda, 
preko srce trgajočih filmskih zgodb s prekmurskih ravnic, 
posnetih po delih Miška Krajnca, pa vse do filmskih 
uspešnic današnjega časa, kjer ne bo manjkalo niti smeha 
niti solz. 
Zapeli bodo pesmi iz  filmov zelo različnih žanrov – 
akcijskih pustolovščin, srhljivega trilerja, spevnega 
mjuzikla, napete drame, znanstvene fantastike in večno 
sladkih romantičnih filmov.

GLASBA

cena vstopnice:
predprodaja: 5 EUR
na dan koncerta: 7 EUR  

V predstavi se bodo prepoznali mnogi, saj se loteva 
tisoč in enega nesmisla, ki se nam v današnjem svetu 
zdi nepogrešljiv. Stvari, brez katerih ne znamo in ne 
moremo več živeti, številnih »rešitev« za neštete 
»težave«, ki nam jih nastavlja družba in jih drug 
drugemu nastavljamo sami.

REPORTER MILAN: ONA, BIVŠI IN DŽONI

Damjan Končnik: ISLANDIJA - dežela ekstremnih naravnih kontrastov in veličastnih barv

Milivoj Miki Roš: POGREB  
 

cena vstopnice: 2 EUR

GLASBA

Islandija je fascinanten otok tik pod polarnim krogom. 
Islandijo imenujemo deželo leda in ognja zaradi 
presenetljivih in osupljivih kontrastov pokrajine, kjer se 
združujejo veliki ledeniki in veličastni fjordi z več kot 200 
vulkani, od katerih so mnogi še vedno aktivni. 
Na tokratnem potopisnem predavanju nam jo bo 
predstavil Damjan Končnik, naravoslovec, ki je na 
Islandiji bil že 19 krat. To čudovito deželo nam bo  
predstavl nekoliko drugače, saj jo je prekolesaril in 
prehodil peš. Najraje je opazoval naravo, gejzire, 
ledenike, slapove, pozimi pa fascinanten ples svetlobe 
polarnega sija.

Gledališče Park
25. april ob 20.00

GLEDALIŠČE

Košček ljubezni – letni koncert

»Gre za modernejši sound, iskali smo način, kako postaviti blues v ta čas in prostor. Na prejšnji plati 
smo bili Mississippi, zdaj smo Bežigrad,« za piko na i povzamejo Hamo & Tribute 2 Love.
Več o udarnem, brezkompromisnem in energičnem blues-rock koncertu v soorganizaciji Kluba 
prekmurskih študentov in Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota na 
www.tribute2love.si.

Leto in pol po izidu albuma ‘2’, s katerega je prišlo kar 
sedem singlov, so Hamo & Tribute 2 Love novembra lani z 
novo pesmijo Pol, ki jo je pospremil tudi videospot, 
napovedali novo ploščo z istim naslovom.
Sedaj je plošča nared, izšla pa bo na LP - ju v omejeni 
nakladi 100 izvodov. Vsaka plošča bo unikat, saj so 
Tribute 2 Love sami poslikali vseh 100 ovitkov. 
Predstavitvena slovenska turneja plošče POL se je pričela 
5. marca v Ljubljani, aprila pa gostuje  tudi v Murski 
Soboti. 
Ustvarjene pesmi se  od dosedanjih razlikujejo predvsem 
po tem, da so izključno v slovenskem jeziku. Sicer pa gre 
za iskanje poti iz klasičnega bluesa; skladbe vsebujejo 
manj soula in so bolj osebne, kar je moč razbrati  že iz 
najavnega singla. 

HAMO & TRIBUTE 2 LOVE

Predstava traja 60 minut in nima odmora.

Zasedba: Matevž Hamo Šalehar - vokal/kitara, Uroš Primožič Spretan – kitara,  Denis Horvat Duki – 
klaviature, Uroš Škerl Kramberger Hipi – bas kitara, Martin Janežič Buco – bobni/tolkala.

Matej in Boštjan sta na odrskih deskah prisotna že dobrih 
deset let. Sodelujeta z različnimi dramskimi skupinami in 
za njima je že vrsta uspešnih in odmevnih predstav (Chick 
Taun - Dödoli Western, Kak so šli v lejs trejbit, Policijska 
postaja, Dober dan, Čas ka druge ma ženo, Meteorit v

Združene moči mladih in mladih po srcu z voljo do glasbe in petja vodi zborovodja mag. art. Dejan 
Prasl. V glasbi so vedno iskrivi in predvsem iskreni, s poslušalci pa skušajo deliti več kot samo 
pesem. 
Koncertu so tudi letos dodali dobrodelno noto, saj bo del sredstev šel v humanitarne namene. 

cena vstopnice:
10 EUR
7 EUR - dijaki, študenti, 
                upokojenci
2 EUR - člani KPŠ

cena vstopnice: 5 EUR

SPOŠTOVANI OBISKOVALKE IN OBISKOVALCI, VSTOPNICE ZA DOGODKE LAHKO KUPITE

PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC                                                                                                                                       PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC  

Organizator dogodka je Društvo Zvezdni Otroci.
Izkupiček od predstave bo podarjen v dobrodelne 
namene.

Srečanja ljubiteljskih ustvarjalcev so namenjena letnemu pregledu in ovrednotenju dela skupin, 
strokovnemu svetovanju, izmenjavi izkušenj, pa tudi predstavitvi njihove dejavnosti širši javnosti. 
Organizator vseh srečanj je Območna izpostava JSKD  Murska Sobota.vstop prost

24. april ob 11.00
Gledališče Park

OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI

OBMOČNO  SREČANJE 
PLESNE SKUPINE 

Grajska dvorana
19. april ob 14.30

LJUBITELJSTVO

OBMOČNO  SREČANJE 
ODRASLE GLEDALIŠKE SKUPINE  

Gledališče Park
15. april ob 16.00

stand up komedija-dobrodelni dogodek


