
FEBRUAR - marec 2020

FEBRUAR  2020                    GP  Gledališče Park                                    GP  Gledališče Park 

MAREC 2020                          GP  Gledališče Park                                            GP  Gledališče Park 

ČETRTEK5 GP ob 19.00  akustični koncert NOMADI
SIDDHARTA 

SREDA11  GP ob 19.00gledališka predstava
Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO

ZA LUTKOVNI ABONMA
IN IZVEN

PETEK6   GP ob 20.00koncert  
MODRIJANI OSEBNO

ZA LUTKOVNI ABONMA

ZA IZVENSREDA12 GP ob 19.00   potopisno predavanje
JASNA TUTA: Živeti na morju, živeti drugače
                 
             

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN  
 

GP ob 9.15
10.45

 

ČETRTEK19 lutkovna predstava
Kitty Crowther: JURE IN JAKA 
                  

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN 

ČETRTEK12  GP ob 19.00 gledališka predstava
Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO

ČETRTEK20 GP ob 19.00 projekcija dokumentarnega filma
SLOVENCI V KANADI

ZA IZVEN 

lutkovna predstava
Kitty Crowther: JURE IN JAKA                       

SREDA18 GP ob 9.15
10.45 

   

TOREK18 akustični koncert
1NA1: TOMI M. vs. GUŠTI
                                          
            

GP ob 19.00

 

ZA IZVEN   

ČETRTEK13 GP ob 19.00   gledališka predstava 
Tadeusz Słobodzianek: NAŠ RAZRED                      
       

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

TOREK4 GP ob 9.30 
ob 12.00   

gledališka predstava
Vinko Möderndorfer: KIT NA PLAŽI                       

PETEK7 GP ob 19.00 slovesnost Mestne občine Murska Sobota
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

ZA LUTKOVNI ABONMA 
IN IZVEN  

PONEDELJEK17 GP ob 10.00
ob 17.00

gledališka predstava za otroke 
Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU ... 

ZA IZVEN 

TOREK18 GP ob 9.30
ob 11.00 

gledališka predstava za otroke 
Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU ... 

ZA LUTKOVNI ABONMA  

ZA IZVEN – dogodek 
zunanjega organizatorja 

SOBOTA 29 GP ob 19.00koncert 
Mediteranski večer z EROSI IN MANCO ŠPIK

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN 

lutkovna predstava
Kitty Crowther: JURE IN JAKA                    

TOREK17 GP ob 10.00
ob17.00 

   

SREDA19 GP ob 19.00   gledališka predstava 
Jurij Zrnec in igralci: AVDICIJA                       
       

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN

ZA LUTKOVNI ABONMA

Pevec, skladatelj in pesnik Vlado Kreslin je slovenski 
glasbeni fenomen. Že desetletja s svojo neposrednostjo in 
izvrstno poezijo ter interpretacijo skozi skrivnostno tančico 
svojega glasu podaja Sloveniji več kot svojo dušo, podaja 
nam odsev, podaja nam kulturno dediščino, pravzaprav nam 
podaja sebe na tako subtilen in prefinjen način, da tega skoraj 
ne opazimo, si pa vedno znova želimo njegove glasbe.    

SLOVESNOST

Brezplačne vstopnice 
pri blagajni 
Gledališča Park
od 3. februarja 

Gledališče Park
7. februar ob 19.00

 

Slavnostni govornik bo fotograf in kolumnist MATEJ FIŠER.

Podelitev nagrad MO Murska Sobota za dosežke v umetnosti in kulturi:
SLOVESNOST MO MURSKA SOBOTA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

na slovesnosti bo nastopil
VLADO KRESLIN

Nagrade bo podelil župan MO Murska Sobota dr. ALEKSANDER JEVŠEK.

priznanje za uspešno delo: USTANOVA DR. ŠIFTARJEVA FUNDACIJA

nagrada za življenjsko delo: LADO KLAR
plaketa za pomembne dosežke v zadnjih dveh letih: KVARTET DŽEZZVA

GLEDALIŠČE - ABONMA 

ZA IZVEN  — dogodek 
zunanjega organizatorja

četrta predstava Abonmaja drama/komedija 2019/20 

Naš razred je ta hip eno izmed najbolj uprizarjanih in 
odmevnih besedil sodobne evropske dramatike.
Zgodba temelji na resničnem dogodku, ki se je zgodil na 
Poljskem med drugo svetovno vojno, ko so v majhnem mestu 
Jedwabne kruto ubili – po nekaterih navedbah 300, po drugih pa 
1.600 Judov. Dolgo prikrivana resnica o tem dogodku – da so 
bili morilci dejansko njihovi poljski someščani in ne nacisti – je 
prišla na dan šele pred leti, saj so po vojni ta grozljivi pomor 
seveda zamolčali, preživeli pa so – tako rablji kot žrtve – morali 
sobivati še naprej, z vsemi osebnimi ranami, krivdo in 
maščevanji.

Tadeusz Słobodzianek: NAŠ RAZRED, Prešernovo gledališče Kranj
Režija: Nina Rajić Kranjac. 
Igrajo: Darja Reichman, Vesna Pernarčič, Vesna Jevnikar, Miha Rodman, Blaž Setnikar, Peter Musevski, 
Aljoša Ternovšek, Borut Veselko, Nejc Cijan Garlatti, Benjamin Krnetić, Judita Polak, Ciril Roblek.

Avtor te virtuozno napisane drame skorajda dokumentarno sledi usodam desetih učencev nekega povsem 
običajnega šolskega razreda, da bi skozi zapleten preplet usod prikazal grozovite posledice tako 
stalinistične kot nacistične ideološke indoktrinacije, ki sta med ljudmi povzročili popoln razkol in sovraštvo 
in jih obremenili s kolektivno krivdo ter njenimi posledicami, ki ljudi določajo in zaznamujejo še danes. 
Na 53. Borštnikovem srečanju je predstava prejela: Borštnikovo nagrado za režijo – Nina Rajić Kranjac, 
Borštnikovo nagrado za igro – celoten igralski kolektiv, Borštnikovo nagrado za glasbo – Branko Rožman. 

PREDSTAVA TRAJA 170 MINUT, Z ODMOROM. 

cena vstopnice za izven:
18 evrov
16 evrov – dijaki, študenti,
                  upokojenci

Gledališče Park 
13. februar ob 19.00
ZA ABONMA 
DRAMA/KOMEDIJA 
IN IZVEN
drama,
trikrat nagrajena 
predstava 
Borštnikovega
srečanja 2018

Treba je živet in 
drugim pustit živet.

NDP

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
9000 Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30
informacije o dogodkih in prodaji vstopnic: (02) 521 43 81 – vsak delovnik od 14.00 do 17.00
www.zkts-ms.si



GLEDALIŠČE ZA OREOKE

  NAPOVEDUJEMO V MARCU

Gledališče Park
6. marec ob 20.00
ZA IZVEN
prodaja vstopnic:
izključno EVENTIM

NAPOVEDUJEMO V MARCU

Gledališče Park
IZJEMOMA TOREK
17. marec ob 17.00
ZA LUTKOVNI 
ABONMA IN IZVEN

Jure in Jaka je poučna zgodba o prijateljstvu, ki premaga vse ovire. Jaka je kos. In kosi so seveda črni. Jaka pa 
je tudi sila radoveden kos. Na svoji prvi ekspediciji sreča Jureta. Jure je galeb. In galebi so seveda beli. Ne bela 
in ne črna barva ne Jaki in ne Juretu ne predstavljata nobene težave, saj razlike sploh ne opazita, toda ...
PREDSTAVO SI BODO OBISKOVALCI OGLEDALI S SEDEŽEV NA ODRU, ZATO BO ŠTEVILO 
OMEJENO.

 
Kitty Crowther: JURE IN JAKA, Lutkovno gledališče Ljubljana

Gledališče Park 
11. marec ob 19.00
ZA ABONMA 
KOMEDIJA IN IZVEN
12. marec ob 19.00
ZA ABONMA 
DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN

Režija: Vito Taufer. 
Igrajo: Luka Cimprič, Tjaša Hrovat, Patrizia Jurinčič Finžgar, Rok Matek, Iztok Mlakar, Matija Rupel, 
Urška Taufer, Žiga Udir. Glasba: Instrumentalni trio. 

burka s petjem 

Modrijani osebno je posebna koncertna turneja. Namenjena je vsem generacijam, še posebno tistim, ki imate 
raje umirjene koncerte, kjer lahko sedite in uživate v petju domačih pesmi. Zabavne zgodbe Modrijanov in 
obiskovalcev vas bodo nasmejale in ustvarile domače razpoloženje. Počutili se boste, kot da bi Modrijani 
nastopali pri vas doma. 

MODRIJANI OSEBNO

Slavnostna govornika na premieri bosta:
Jožef Peter Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu
dr. Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota

SLOVENCI V KANADI,  72 min Gledališče Park
20. febuar ob 19.00
ZA IZVEN

Največje število Slovencev je prišlo v Kanado v dvajsetih letih 
prejšnjega stoletja, ko je izbruhnila svetovna gospodarska kriza in si 
je prostrana dežela prizadevala povečati gospodarsko rast. 
Večina prišlekov ni imela drugega premoženja kot pridne roke in 
željo po boljšem življenju. Po končanem enoletnem pogodbenem 
delu je večina slovenskih priseljencev šla iskat delo v večja mesta ali 
rudniška naselja. Nastanili so se predvsem v okolici velikih rudnikov 
v provincah Ontario in Quebec, kjer je v tridesetih letih prebivala več 
kot polovica slovenskih in drugih jugoslovanskih priseljencev. 

brezplačne vstopnice 
pri blagajni Gledališča 
Park

Jasna Tuta je jadralka, popotnica in pisateljica iz Sesljana pri Trstu, 
ki je devet let živela na jadrnici na Tihem oceanu. Predstavila nam 
bo svoje razgibano življenje v družbi kitov, želv, morskih psov in 
Polinezijcev ter nam odgovorila na številna vprašanja. Zakaj se je 
odločila za ta korak. Kako sploh zgleda vsakdanjik na majhni 
jadrnici. Kako jo je ta izkušnja spremenila in kaj jo je morje 
naučilo. Katere so najtežje in katere najlepše plati takega življenja. 
Kaj občutiš, ko si le nekaj metrov od desettonskega kita, ko mesec 
dni ne vidiš kopnega, ali ko se znajdeš sredi nevihte.
Predavanje bodo obogatile številne čudovite fotografije krajev, 
živali in ljudi, ki so najbolj zaznamovali Jasnino življenje na 
tropskih otokih južnega Pacifika.

FILM

akustična koncert NOMADI
SIDDHARTAGledališče Park

5. marec ob 19.00
ZA GLASBENI 
ABONMA IN IZVEN

Album Nomadi je bil posnet septembra 2018, sledil mu je veliki koncert v razprodani Hali Tivoli v Ljubljani, ki je 
bil uvod v vseslovensko dvoransko turnejo. 
Skupina je nekaj  novih pesmi uvrstila tudi v svoj akustični repertoar, ki ga uspešno predstavlja na 
razprodanih koncertih že od začetka leta 2019. Rahlo prearanžirani, predrugačeni in na glavo postavljeni 
hiti, ki jih je ustvarila Siddharta, vas bodo popeljali skozi edinstveno, intimno izkušnjo.

Besedilo, ki ga je navdihnila Shakespearjeva Ukročena trmoglavka, je polno zabavnih, burkaških položajev. 
Napisano je v sočnem humornem narečju in z značilnimi Mlakarjevimi songi, številni iz njegovega opusa so 
ponarodeli. SNG Nova Gorica in Gledališče Koper nadaljujeta niz primorskih uspešnic, Duohtar pod 
mus!, Sljehrnik in Pašjon so vse z več kot sto ponovitvami osvojile srca ljubiteljev žlahtne komedije in 
prejele številne nagrade.

Scenarij: Brigita Bavčar in Štefan Celec.
Kamera, montaža in režija: Štefan Celec. Produkcija: Zavod Sončnica 2019.

premiera dokumentarnega filma  

Režija: Ivana Djilas. Igrajo: Asja Kahrimanović Babnik, Martina Maurič Lazar, Blaž Celarec. 

JASNA TUTA: Živeti na morju, živeti drugače
POTOPIS

Gledališče Park
12. februar ob 19.00
ZA  IZVEN

potopisno predavanje

GLASBA

cena vstopnice: 
15,30 evra 

cena vstopnice za izven:
18 evrov
16 evrov – dijaki, študenti,
                  upokojenci

Stroga komisija bo na igralsko Akademijo sprejela samo največje 
talente.
Nadarjeni študentje, sami virtuozi improvizacije, med katerimi so 
tudi talentirano netalentirani, se ji bodo predstavili v najboljši luči. 
Zapletali in odpletali se bodo pred igralskimi izzivi. Razgalili se 
bodo do vseh svojih napak in pomanjkljivosti. Nimajo česa izgubiti, 
gredo na vse ali nič. Stojijo tik pred veliko priložnostjo, ki jim bo 
odprla vrata igralskega poklica in zvezdniške kariere! Česa vse ne 
bodo naredili, da bi jim uspelo! Iznašli bodo še tisto, kar v 
gledališču sploh ne obstaja. Njihovi nastopi na AVDICIJI so 
komični, zabavni, pa tudi tragični, iskreni, pompozno 
minimalistični, predvsem pa vsi zelo iznajdljivi.
Predstava je ustavarjena tako, da ima dve različici, ki se 
razlikujeta v odigranih likih, deloma tudi v igralski zasedbi. Na 
našem odru bomo videli like in zasedbo ekipe 1. 

 
 

Režija: Jurij Zrnec. 
Igrajo: Alojz Svete, igralci ekipe 1: Goran Hrvaćanin, Dejan Krupić, Aleksandar Rajaković, Mario 
Ćulibrk, Jernej Kogovšek. 

Gledališče Park
19. februar
ZA ABONMA 
KOMEDIJA IN IZVEN

 

peta predstava Abonmaja komedija 2019/20

 
 
 
Jurij Zrnec in igralci: AVDICIJA, ŠPAS TEATER

1NA1: TOMI M. vs. GUŠTI, SiTi TeaterGledališče Park
18. februar ob 19.00
ZA IZVEN Glasbeni dialog dveh prvakov slovenskega koncertnega rocka, 

avtorjev, ki sta praktično napisala devetdeseta leta ter s Črnim 
tulipanom in Platino postavila nove temelje slovenske 
ljubezenske rockovske lirike. 
Nekdaj glasbena rivala, tokrat na odru skupaj obujata spomine 
in iščeta nove dimenzije not in poezije. Tomi Meglič in Miha 
Guštin Gušti ena na ena o glasbi – prek glasbe. 
Ekskluzivna glasbena poslastica, ki je ne gre zamuditi. 

GLASBA

cena vstopnice: 
18 evrov – predprodaja 
do vključno 11. 2.
22 evrov – od 12. 2.

akustični koncert prvakov

Zasedba glasbene skupine EROS: Matej Dolar, Miha Lesjak, Dejan Korenak in Jože Sadek.
Mediteranski večer z EROSI IN MANCO ŠPIKGledališče Park 

29. februar ob 19.00 
DOGODEK 
ZUNANJEGA 
ORGANIZATORJA

Navdih morja, sonca in prijateljstva je v ljubezni do odlične glasbe 
povezal romantične Erose in izvrstno Manco Špik. Na skupni turneji 
po slovenskih mestih bodo osvajali s koncertom, polnom 
priljubljenih melodij, strasti in pomladnih energij. Pester repertoar 
bo navdušil vse poslušalce, tudi tiste, ki neskončno hrepenijo po 
glasbenem užitku, kakršnega pričarajo le poletni večeri na obali.

koncert

lutkovna predstava 

Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO, koprodukcija: SNG Nova Gorica in Gledališče Koper

koncert 

GLEDALIŠČE

17. in 18. februar
dopoldan – ZA 
LUTKOVNI ABONMA 

Pripovedko je po pravljici, ki jo je Fran Levstik za otroke napisal 
pred 140 leti, dramatiziral pa Boris A. Novak. 
Gre za eno najlepših zgodb o solidarnosti in o tem, da bo svet 
boljši in ljudje v njem srečnejši, če nas bo v življenju vodil občutek 
za druge, če bomo solidarni, čuječi in v stiski pripravljeni pomagati 
drug drugemu. Pravljica izpostavlja human odnos do živali, rastlin, 
ljudi, pa tudi do nežive narave, ter opozarja na neizogibno 
povezanost in vzajemno prepletenost vsega.

 
 
 
Režija: Katja Pegan. 
Igrajo: Blaž Setnikar, Vesna Jevnikar, Peter Musevski, Darja Reichman, Vesna Slapar, Aljoša Ternovšek, 
Tinkara Kovač.  

Gledališče Park
17. februar ob 17.00
ZA LUTKOVNI 
ABONMA IN IZVEN  
 

 
 
 
Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO, Prešernovo gledališče Kranj   
četrta predstava Lutkovnega abonmaja 2019/20

cena vstopnice za izven:
5 evrov

PREDSTAVA TRAJA 100 MINUT, BREZ ODMORA. 

Glavna junakinja Nika je malce nenavadna osnovnošolka. Z 
družino se je preselila v nov kraj in obiskuje novo šolo. Tu se 
spoznava z novimi sošolci, novimi učitelji in novimi težavami. 
Poskuša navezati stike in najti nove prijatelje. Ob različnih 
vragolijah razigranih osnovnošolcev bomo spoznali tudi učitelje, 
starše in predvsem učence. Počasi se nam bodo razkrile skrivnosti, 
ki jih ima vsak človek. Tudi Nika.
Kit na plaži je igra o drugačnosti in normalnosti. Neprisiljeno nam 
pove, da moramo kriterije o tem, kaj je normalno oz. kdo je 
normalen, na novo preizprašati. 

GLEDALIŠČE ZA OTROKE peta predstava Gledališko-lutkovnega abonmaja 2019/20
 
 

Režija: Vinko Mörerndorfer. 
Igrajo: Ana Hribar, Aja Kobe/Asja Kahrimanović - Babnik, Polonca Kores, Voranc 
Boh, Mario Dragojević, Matevž Müller, Urška Hlebec, Jernej Kuntner, Blaž Pirman, Rok Kunaver/Jan 
Bučar, Alenka Tetičkovič.

Gledališče Park
4. februar
dopoldan
ZA GLEDALIŠKO-
LUTKOVNI 
ABONMA
8. in 9. razred 
 

cena vstopnice:
6 evrov

 
 
Vinko Möderndorfer: KIT NA PLAŽI, Lutkovno gledališče Ljubljana

komedija

cena vstopnice: 
2 evra – v predprodaji 
3 evre – na dan dogodka


