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7 ČETRTEK
8 PETEK
9 SOBOTA

potopisno predavanje
VSE MOJE INDIJE. ARNE HODALIČ.
slovesnost
DAN ROMOV 2016

GP ob 19.00
GP ob 17.00

gledališka predstava
Evald Flisar: ANTIGONA ZDAJ, ZDA

Scena Theater, Washington
ZA IZVEN

GP ob 19.00

baletna predstava
MORSKA PRINCESA ARIANA
območno srečanje otroških pevskih zborov
MLADI GLASOVI

Glasbena šola Slavka Osterca
Ljutomer

GP ob 18.00

14 ČETRTEK

slovenski avtorski muzikal
po povesti I. Tavčarja: CVETJE V JESENI

ZA IZVEN

15 PETEK

49. tradicionalni pomladni koncert
MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠTEFANA KOVAČA

18 PONEDELJEK

gledališka predstava za otroke
L. Faarrup: NEKOČ, KO NAS NI BILO VEČ

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

GP ob 10.00

19 TOREK

gledališka predstava za otroke
L. Faarrup: NEKOČ, KO NAS NI BILO VEČ

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

GD ob 10.00

20 SREDA

študentska razstava - odprtje
VIZIJA MURSKE SOBOTE
eksplozija stepa in urbanih ritmov
STEP AFRIKA!, ZDA
koncert
BALLADERO: PERFECT YOU
glasbeno-plesni dogodek
GOVOREČI BOBNI

11 PONEDELJEK
12 TOREK

21 ČETRTEK
23 SOBOTA
26 TOREK
POTOPIS

Gledališče Park
7. april ob 19.00

cena vstopnice:
2 evr
BALET

Gledališče Park
11. april ob 18.00

cena vstopnice:
7 evr
GLEDALIŠČE

Gledališče Park
9. april ob 19.00

cena vstopnice:
5 evr – v predprodaji
8 evr – na dan predstave

GP od 10.00
GP ob 19.00
GP ob 19.30

GP preddverje ob 17.00
v sodelovanju z Veleposlaništvom
ZDA v Sloveniji

GP ob 19.00
GP ob 20.00
GP ob 19.00

VSE MOJE INDIJE. ARNE HODALIČ.
Arne Hodalič, fotoreporter, novinar, potapljač, jamar in še
marsikaj, predvsem pa zavzet kronist najrazličnejših
družbeno kritičnih tematik, ki ga vedno znova ponesejo tudi
v Indijo, za katero pravi, da je njegova dežela. Ne samo zato,
da tja hodi fotografirat že več kot 27 let, temveč tudi zato,
ker je prav Indija iz njega naredila poklicnega fotografa. To
raznoliko deželo spremlja že vrsto let in videl je že vse – od
religiozne, avanturistične, lepe, grde do izginjajoče Indije.
Tokrat nas bo popeljal čez vse ...

baletna predstava

MORSKA PRINCESA ARIANA, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Koreografija, scenarij in mentorstvo: Ana Germ.
Na baletnem oddelku ljutomerske glasbne šole so pripravili
predstavo, ki bo doživela premiero v Kulturnem domu Ljutomer,
kmalu za tem pa jo bomo videli tudi na našem odru.
Pravljični balet po navdihu pravljice o Mali morski deklici danskega
pisatelja in pesnika Hansa Christiana Andersena govori o morski
princesi Ariani, ki naj bi na svoj 16. rojstni dan ob pomoči bisera
modrosti postala ena od večnih morskih vil. Zadnjega izmed sedmih
biserov si strastno želi tudi zlobna hobotnica Minerva, ki bi naredila
vse za večno življenje in oblast nad morskim kraljestvom. Morska
princesa se znajde v nesluteni nevarnosti, ko poskuša rešiti svoj biser
večnosti...

gledališka predstava

Evald Flisar: ANTIGONA ZDAJ, Scena Theater, Washington, ZDA
Režija: Robert McNamara.
Igrajo: Danielle Davy, Ron Litman, Matt Dougherty, Kim Curtis, Brian Hemmingsten, Stas Wronka, Joe
Palka, Joseph Carlson, Amanda Forstrom, Colin Davies.
Gledališče SCENA je najpomembnejša institucija za
dramske umetnosti v glavnem mestu ZDA. V Washington
prinaša najboljše in najprovokativnejše drame z vsega sveta,
spodbuja kulturne izmenjave med domačimi in tujimi
umetniki in aktivno podpira nastajanje novih izvirnih del.
Ustanovljeno je bilo leta 1987 z Robertom McNamaro kot
umetniškim vodjo in Amy Schmidt kot direktorico.
Gledališče pripravlja letne sezone uprizoritev, pa tudi
posebne dogodke in delavnice, na katerih se mladi dramatiki
učijo obrti. Svoj domicil ima v kulturnem centru Atlas
Performing Arts Center v neposredni bližini Capitol Hilla.
Da bi temo Antigone verodostojno umestil v banalnost in kriminalnost današnjega globaliziranega sveta, je
Evald Flisar zgodbo postavil na glavo: današnja Antigona se ne bori več za pravico do dostojnega pokopa
svojega brata, ampak poskuša preprečiti izkop njegovega trupla, kajti njen stric župan hoče v interesu kapitala
in gradnje novega hotela preseliti pokopališče. Avtor se je odrekel vzvišenemu stilu Sofoklejeve drame in
njenih številnih poznejših inačic; svoj tekst je oblikoval kot brutalno kriminalno zgodbo z obilo črnega
humorja, da bi upodobil neoliberalni svet kapitala, ki je poln sprenevedanja, laži in prevar. Kljub temu se tudi
njegova Antigona bori za pravico do človeškega dostojanstva sredi plenilskega pragmatizma, ki zaznamuje naš
čas. Poleg Washingtona je bila drama že uprizorjena v Indiji, Avstriji in Indoneziji.
Predstava ameriškega gledališča prihaja v Slovenijo na povabilo festivala Teden slovenske drame v
Prešernovem gledališču Kranj, kjer je uvrščena v mednarodni program.
Na našem odru bo predstava gostovala na pobudo avtorja besedila Evalda Flisarja in bo za nas prva
priložnost, da se srečamo z ameriškim gledališčem, o katerem vemo malo oziroma nič.
S KRATKIM NAGOVOROM PRED PREDSTAVO NAS BO POČASTIL AVTOR BESEDILA, ROJAK
EVALD FLISAR, EDEN NAJBOLJ PREVAJANIH SLOVENSKIH PISATELJEV IN DRAMATIKOV.

PREDSTAVA S SLOVENSKIMI PODNAPISI TRAJA 90 MINUT IN NIMA ODMORA.

GLEDALIŠČE

Gledališče Park

18. in 19. april
dopoldan
ZA GLEDALIŠKOLUTKOVNI ABONMA

MUZIKAL

Gledališče Park
14. april ob 19.00

cena vstopnice:
25 evr – v predprodaji
27 evr – na dan dogodka
PLES

Gledališče Park
21. april ob 19.00

cena vstopnice:
5 evr – v predprodaji
8 evr – na dan predstave
RAZSTAVA

preddverje
Gledališča Park
20. aprilo ob 17.00

vstop prost
SLOVESNOST

Gledališče Park
8. april ob 17.00

šesta, zadnja predstava Gledališko-lutkovnega abonmaja

Lotte Faarrup: NEKOČ, KO NAS NI BILO VEČ, Lutkovno gledališče Ljubljana
Režija: Anja Suša.
Igrajo: Rok Kunaver, Jernej Kuntner, Nataša Keser, Nataša Tič Ralijan.
Nekoč, ko nas ni bilo več je presenetljiva, poetična in ganljiva
zgodba o prehitrem odraščanju danske avtorice in režiserke Lotte
Faarup. Je zgodba o dveh otrocih, ki poskušata rešiti zakon svojih
staršev in se izgubita v kaosu prepirov ... Drama prikazuje ločitev
skozi otroške oči ter svobodno, odkrito in živo spregovori o tem,
kaj se dogaja za zaprtimi vrati otroške sobe, ko pred njimi divja
vojna ločenih staršev, ko družinsko idilo zamenjajo ljubosumje,
prikrita agresija, bes in obup. Svet, ki ga poznata otroka (brat in
sestra), čez noč postane drugačen – vsak od njiju se po svoje
spopada z izgubo in predeluje svoje viharne občutke.
Predstava je namenjena učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol.
slovenski avtorski muzikal

po povesti Ivana Tavčarja: CVETJE V JESENI, TMK 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.
Za ponovitev muzikala smo se odločili zaradi povpraševanja naših obiskovalcev.
MUZIKAL TRAJA 2 URI IN IMA 15-MINUTNI ODMOR.

eksplozija stepa in urbanih ritmov

STEP XPLOSION, ameriška plesna skupina STEP AFRIKA!
Ameriška skupina Step Afrika! je prvi poklicni plesni
ansambel na svetu, ki se posveča tradicija stepa. V zadnjih
19 letih se je skupina Step Afrika!, največja umetnostna
organizacija afriških Američanov v Washingtonu, zavihtela
med prvih 10 afriškoameriških plesnih ansamblov v ZDA.
Vsako leto nastopa v 10 državah pred več kot 50.000 gledalci
in se dotakne več kot 23.000 mladostnikov v okviru svojega
izobraževalnega programa. Nedavno je ansambel v Beli hiši
nastopil za predsednika Obamo in prvo damo v okviru
praznovanja meseca črnske zgodovine Black History
Month.
Plesalci skupine Step Afrika! živijo za ples. Svojo zgodbo
pripovedujejo s stepom in glasbo ter povsod, kjer nastopajo,
ustvarijo eksplozijo energije: na odru lahko pričakujete
stepanje, ploskanje, poskakovanje, vzklikanje in prepevanje v
vrelcu izjemne gibčnosti in ritma.
Step Xplosion je naelektrena predstava energičnih ritmov, ki
združuje glasbo, ples in pripovedovanje zgodb v še nedoživeti
spoj, ki ga je nemogoče opisati z besedami!
Plesni skupini Step Afrika! iz Washingtona se bo na nastopu v
Murski Soboti pridružil nedvomno najboljši slovenski beatbox Murat, član rapovskega dua Murat & Jose. Skozi življenje
se sprehaja z enim najbolj iskrenih smehljajev, kar ste jih kdaj
videli. Izraža se z besedami ter norim spojem zvokov in ritmov.
Predstavo organiziramo v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Sloveniji.

Študentska razstava VIZIJA MURSKE SOBOTE, odprtje
Oddelek za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti, Fakulteta za arhitekturo, Oddelka
za vizualne komunikacije in industrijsko in unikatno oblikovanje na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
Razstavljena je Vizija Murske Sobote, ki jo je pripravilo 100
študentov Univerze v Ljubljani pod mentorstvom profesorjev
Darje Matjašec, Mateja Blenkuša, Vladimirja Pezdirca, Jureta
Miklavca, Barbare Predan, Petre Černe Oven in več asistentov.
Revitalizacija središča mesta, prestrukturiranje severnega in
vzhodnega roba mesta, prenova stanovanjskih območij, sistemska
prenova odprtega javnega prostora, ki temelji na pešcu in kolesarju
kot favoriziranemu udeležencu v prometu, ureditev bakovske
kamenšnice, produkti in storitve, vezani na trajnostno mobilnost,
kulinariko, domačo obrat, prosti čas in turizem, so projekti, ki vizijo
Murske Sobote osmišljajo. Vizija temelji na vzdržnih prostorskih
rešitvah, socialnih inovacijah in ekonomiji delitve.
Različne vzdržne prostorske prakse, kot so prenova namesto širitve mesta, samozadostno mesto, trajnostna
mobilnost, sonaravno odvajanje meteornih voda, ekoremediacijski ukrepi, skupnostni vrtovi, zadružništvo,
koncept produktivne dinamične krajine, koncept otrokom prijaznega mesta in nova identiteta mesta so
izhodišča, ki predstavljajo osnovo za načrtovanje razstavljenih projektov.

DAN ROMOV 2016, ZVEZA ROMOV SLOVENIJE

vstop prost
Brezplačne vstopnice pri
blagajni Gledališča Park.

Letošnja slovesnost ne bo namenjena le praznovanju spomina na prvi
svetovni kongres Romov, ki je potekal aprila leta 1971 v Londonu,
ampak bo tudi priložnost za ozaveščanje prebivalstva o kulturi in
pravicah socialno izključene romske skupnosti v Sloveniji. Prav tako
bodo proslavili 20-letnico delovanja Zveze Romov Slovenije.
Navzoče bosta pozdravila župan MO Murska Sobota Aleksander
Jevšek in predsednica Sveta romske skupnosti Janja Rošer.
V programu bodo sodelovali: vrtec Romano s Pušče, Romsko
kulturno društvo Darda iz Hrvaške, Lukec & Denis, Leonardo &
Palko ter gostje iz Madžarske, romska glasbena skupina Karavan
Familia.

GLASBA

49. tradicionalni pomladni koncert

Gledališče Park
15. april ob 19.30

zborovodja: TOMI BUŠINOSKI

vstop prost
Brezplačne vstopnice pri
blagajni Gledališča Park.
GLASBA

Gledališče Park
23. april ob 20.00

MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠTEFANA KOVAČA

Mešani pevski zbor Štefana Kovača je bil ustanovljen pred skoraj
petdesetimi leti. Prepoznaven je kot zbor, ki se udeležuje
domačih in mednarodnih tekmovanj, s katerih prinaša visoka
priznanja.Trenutno v njem poje 24 pevcev različnih starosti,
poklicev in iz različnih krajev, vse pa povezuje veselje do
druženja in ljubezen do zborovskega petja.

koncert

BALLADERO: PERFECT YOU
Zasedba: Dominik Bagola Balladero – klavir in vokal, Boštjan Gradišek – bobni, Martin Lunder –
kitara, Jernej Kržič – bas kitara.

cena vstopnice:
10 evr – v predprodaji
12 evr – na dan koncerta

Balladero z novim albumom Perfect You nadaljuje ambiciozno
zastavljeno glasbeno pot, ki jo je že ob izdaji prvenca Club
Deuce začrtal kot svojevrsten unikat na slovenski sceni ter požel
uspehe tudi v mednarodnem prostoru (prejemnik MTV Adria
video gold award, polfinalist International Songwriting
competition v Nashvilleu, nastopi v Nemčiji, Avstriji, Švici in
Veliki Britaniji).
Balladerova polnokrvna mešanica klavirja, prodornega vokala in
udarnih bendovskih aranžmajev daje edinstven avtorski pečat
tudi koncertom v živo. Z iskrenim, predanim odrskim nastopom,
ki intimno izpovednost besedil vseskozi prepleta z intenzivno,
strastno in skrbno premišljeno zvočno kuliso, ki se zna prepustiti
navdihu trenutka, a obenem ne dopušča ravnodušnosti.

GLASBA

glasbeno-plesni dogodek

Gledališče Park
26. april ob 19.00

GOVOREČI BOBNI

vstop prost
Brezplačne vstopnice pri
blagajni Gledališča Park.

MIKK-ova glasbena delavnica Govoreči bobni deluje že 15
let, njen mentor je vsestransko aktivni bobnar Miran Celec.
V teh letih se je izmenjalo več kot 300 udeležencev, ki so
nastopili na več kot 80 nastopih, tudi v tujini. Med
odmevnejše gotovo sodita nastopa na državni proslavi ob
dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom v Beltincih in nastop v televizijski oddaji
Slovenija ima talent na televiziji POP.
Tudi tokrat bodo z njimi gostje. Skupini Thanx in Black
Balloon, v katerih igra tudi Miran Celec, bosta predstavili
novi zgoščenki, pridružila se bo tudi plesna skupina Zeko.

