
JANUAR 2014

črna   Pantone

januar 2014

PONEDELJEK6 GP ob 10.00 
ob17.00 

GP ob 9.15
 ob 10.45 

TOREK7 lutkovna predstava za najmlajše 
J. Donaldson - M. Dekleva: ZVERJASEC   

lutkovna predstava za najmlajše 
J. Donaldson - M. Dekleva: ZVERJASEC 

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA
 

PONEDELJEK 

PETEK

13

17

GP ob 11.00
ob 13.00

GD ob 18.00 
   

ljubiteljska gledališka predstava - premiera 
Edvard Jakšič: ZADNJI DAN SLUŽBE 
    

gledališka predstava  
Goran Vojnović: TAK SI
           

GD ob 17.00
ob 19.00

 

SOBOTA18 ljubiteljska gledališka predstava - ponovitev
Edvard Jakšič: ZADNJI DAN SLUŽBE   

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

ZA LUTKOVNI ABONMA 

ZA LUTKOVNI ABONMA 
IN IZVEN

PETEK24 GP ob 10.00 
ob11.15   

 

gledališka predstava za otroke 
Svetlana Makarovič: ŠKRAT KUZMA DOBI... 

ČETRTEK23 GP ob 19.00  

SREDA22 gledališka predstava 
V. V. Majakovski: MISTERIJ BUFFO               

GP ob 19.00  

GP ob 20.00 ČETRTEK16 narodno-zabavni muzikal z glasbo bratov Avsenik 
BILA SVA MLADA OBA    

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN 

 

gledališka predstava 
V. V. Majakovski: MISTERIJ BUFFO                 

TOREK28

GP ob 19.00

lutkovna  predstava za osnovnošolce 
W. Shakespeare - A. Jaklič: ROMEO & JULIJA

ZA GIMNAZIJO Murska Sobota
ZA EKONOMSKO ŠOLO Murska Sobota

PONEDELJEK27
 

GP ob 11.00   lutkovna  predstava za osnovnošolce 
W. Shakespeare - A. Jaklič: ROMEO & JULIJA          

Najmlajšim in njihovim staršem dobro znana zgodba pripoveduje o miški, 
ki se odpravi v gozd po lešnik. Ko ugotovi, da tam nanjo prežijo številni 
plenilci, si zvita junakinja za zaščito pred njimi izmisli strašnega prijatelja 
Zverjasca. A kmalu se izkaže, da ta ni samo bitje iz njene domišljije, 
temveč resnična nevarnost, zaradi česar je miškina iznajdljivost pred novim 
izzivom...
Lutkovni muzikal  z zgodbo o tem, kako premagati strah, je poln 
preobratov, humorja in rim Julie Donaldson v prevodu in prepesnitvi 
pesnika Milana Dekleve. 

Gledališče Park
6. januar ob 17.00
ZA LUTKOVNI 
ABONMA IN IZVEN 

Julia Donaldson: ZVERJASEC, Lutkovno gledališče Ljubljana

cena vstopnice: 4 EUR

LUTKE

Režija: Jaka Ivanc. Nastopajo: Gašper Malnar, Brane Vižintin, Martina Maurič Lazar, Jure Lajovic.

O predstavi so pisali:  Nastalo je dobre pol ure zabave za otroke, ki jim ob ogledu ne preostane drugega, kot da 
se smejijo in čudijo vse do zadnjega.  Srečanja s plenilci vsakič znova popestri tudi domišljena situacijska 
komika, katere vrhunec je miškino srečanje z zverjascem. Ta je za vse gledalce, ne glede na starost, VELIKO 
presenečenje ... Odrska različica Zverjasca, priljubljene pravljice o tem, da je domišljija osnovno orodje za 
spoprijemanje s težavami in za pridobivanje moči. Mladina

ZA GLASBENI 
ABONMA IN IZVEN

ZA GLASBENI ABONMA 
IN IZVEN 

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN 

ZA IZVEN
 

GP ob 10.00
 

ČETRTEK30 koncert pop, rock in filmske glasbe
ORKESTER MANDOLINA LJUBLJANA  

ZA ZAKLJUČENO 
SKUPINO 
 

četrta predstava Lutkovnega abonmaja 2013/14

6. in 7. januar
dopoldan
ZA LUTKOVNI 
ABONMA 

JANUAR 2014                         GP - Gledališče Park                                 GD - Grajska dvorana

Avstrija, Italija, Nemčija, Bolgarija, ...) izvaja številne koncerte po Sloveniji. Tako so lani v sklopu Soboških 
dnevov na noge dvignili tudi dvorano Gledališča Park.  
Orkester že desetletje vodi priznani glasbeni pedagog, dirigent in klarinetist Andrej Zupan, ki poleg 
številnih drugih glasbenih projektov, z vodenjem OML in svojo karizmatično prisotnostjo na odru, odlično 
dopolnjuje in nadgrajuje delo članov orkestra.

Gledališče Park
30. januar ob 19.00

cena vstopnice: 
v predprodaji: 12 EUR
na dan koncerta: 16 EUR 

Orkester Mandolina Ljubljana (OML) se bo predstavil s pop, 
rock in filmsko glasbo od 80-ih let prejšnjega stoletja naprej, od 
vsem znanih melodij pa do skladb, ki so večini morda manj 
znane. Če ste si želeli izvedeti, kako v izvedbi mandolinskega 
orkestra zvenijo skladbe skupin kot so U2, A-HA, Bon Jovi, 
Queen, Michael Jackson, Enya, Prodigy, ..., ter kako se z 
mandolino pričara vzdušje iz filmov kot so Vojna zvezd, Poštar, 
Boter, Misija nemogoče, Klub golih pesti in podobno, potem bo 
dal prav ta koncert vse odgovore.
Orkester Mandolina Ljubljana (OML) v letu 2014 obeležuje 
svoje 40. leto delovanja, predvsem v zadnjem času pa dosega 
številne uspehe doma in v tujini. Poleg rednih obiskov 
festivalov in tekmovanj v tujini (Hrvaška, Francija, Španija,  

ORKESTER MANDOLINA LJUBLJANA 
 

koncert pop, rock in filmske glasbe GLASBA

Režija: Jaša Jamnik.
Igrajo: Nataša Tič Ralijan, Gojmir Lešnjak Gojc, Maruša Majer, Žiga Udir, Tadej Pišek.
Glasbeniki: Ansambel Gregorji. Plesalci: Plesna skupina Artifex.

Uživali boste v duhoviti in napeti romantični komediji, saj jo bosta vodila in usmerjala velemojstra smeha 
Nataša Tič Ralijan in Gojmir Lešnjak Gojc, nič manj zabavni pa ne bodo nadarjeni predstavniki igralskega 
podmladka.
Navdušila vas bo izvirna glasba bratov Avsenik v izvedbi vrhunskih glasbenikov ansambla Gregorji. Dodatni 
dinamični naboj bodo prispevali plesalci plesne skupina Artifex, ki vas bodo očarali in navdušili z izvirno 
artistično izvedbo koreografskih točk na zimzelene melodije legendarne skupine. 

Več kot tisoč zgodbic, ki sta jih uglasbila Slavko in Vilko Avsenik, kar 
kliče po tem, da jih uporabimo v nežni, zabavni, romantični, humorni, 
melodramski gledališki obliki – in rodil se je muzikal s čudovito 
zgodbo, v katero je vpletenih enajst napevov iz cvetobera njunih 
najžlahtnejših melodij.
Dogajanje je umeščeno v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so 
bili Avseniki na vrhuncu svoje ustvarjalnosti. Zabavna in duhovita 
pripoved o dveh zelo mladih in dveh malo manj mladih se skozi vrsto 
skrivnostnih, dinamičnih in vznemirljivih prigod, ki jih dodatno začini 
še sedemletna hči - vnukinja, razplete v optimistično romanco s, 
seveda, srečnim koncem. Razvnete trenutke, polne čustev, hrepenenja 
in nenadnih preobratov umirjajo znane in priljubljene Avsenikove viže.

BILA SVA MLADA OBAGledališče Park
16. januar ob 20.00
ZA  IZVEN

MUZIKAL
 
narodno-zabavni muzikal z glasbo ansambla bratov Avsenik

cena vstopnice:
16 EUR - v predprodaji
21 EUR - na dan dogodka

ZA IZVEN
ZA IZVEN
 

Naj leto 2014 od vsega dobrega 
 poka po šivih! 



GLEDALIŠČE

cena vstopnice: 5 EUR

22. januar ob 19.00
ZA ABONMA 
KOMEDIJA IN IZVEN

23. januar ob 19.00
ZA ABONMA DRAMA/
KOMEDIJA IN IZVEN 

cena vstopnic za izven:
18 EUR
16 EUR: dijaki, študenti,
               upokojenci

Spoštovani abonentke in abonenti obeh gledaliških abonmajev, 
januarja si boste vsi ogledali enako predstavo, v sredo abonenti Abonmaja komedija, v četrtek abonenti 
Abonmaja drama/komedija.

Režija: Edvard Jakšič
Igrajo: Štefan Flisar, Primož Legenič, Andreja Grabar, Anita Kovačič, Tajda Kous, Janja Kovačič, Barbara 
Muhič, Anton Štihec.

Gledališče Park
24. januar dopoldan
ZA GLEDALIŠKO - 
LUTKOVNI ABONMA 
 

»… Pred nami je zbirka samih originalov, komično zaznamovanih in satirično izkrivljenih, ki svoj beg s 
potopljene Zemlje, ki za povrhu še zoprno pušča, razume predvsem kot igrivo gledališko popotovanje, na 
katerem si je mogoče ob pomoči značilnih misterijskih oziroma bibličnih vsebin dati burkaškega duška, pri tem 
izreči posamezne poante tudi na lasten, (meta)teatrski račun, predvsem pa na račun današnjega časa. 
Uprizoritev, izvedena v prepoznavnem režiserjevem slogu, ki je blizu popularnemu (glasbenemu) šovu, v 
katerem z mizanscensko lahkotnostjo preigrava tudi uprizoritveno najtežje situacije, in dogajanje – ob neizbežni 
asistenci dobro razpoloženih igralcev – opremlja z detajlirano invencijo, je tako hkrati lagodna in zagrizena, 
fragmentirana in celovita, odprta v avditorij in »samozadostna«, kolikor je treba. Presežna je uprizoritev zlasti 
v nekaterih nastopih komentatorja Janeza Škofa, v nasilno prekinjenih čehovovskih intervencijah Silve Čušin, v 
prostodušnih proletarskih posegih Bojana Emeršiča, duhovitih damskih vsiljivostih Maše Derganc ali pevskih 
intonacijah duhovnika Klemna Slakonje, nič manj prezentni v svojih vlogah niso Tadej Toš, Barbara Cerar, 
Valter Dragan, Klemen Janežič, Uroš Fürst in Iva Babić.« Delo

Misterij Buffo opisuje pot poslednjih 11 preživelih, zbranih 
na Noetovi barki - gumenjaku, v obljubljeno deželo. 
Majakovski je igro napisal leta 1918 za proslavo prve 
obletnice oktobrske revolucije in jo opisal kot »herojska, 
epska in satirična upodobitev naše dobe«. Osnovna vsebinska 
okvirja sta "nov vesoljni potop in misterij oz. človekovo 
potovanje k rešitvi." Majakovski svoje junake popelje v 
obljubljeno deželo, v komunizem, ustvarjalci pa so želeli 
poiskati lastno pot do obljubljene dežele in poskušali ponuditi 
odgovor na vprašanji, kje smo in kam gremo.
O predstavi so pisali:
»Misterij Buffo je izvrstna predstava, polna humorja, ki ga je 

PREDSTAVA TRAJA DVE URI IN POL IN IMA KRAJŠI ODMOR.

GLEDALIŠČE četrta abonmajska predstava 2013/14

Grajska dvorana 
17. januar ob 18.00
premiera - ZA 
ZAKLJUČENO 
SKUPINO
18. januar 
ob 17.00 in 19.00
ZA IZVEN

Gledališče Park
27. in 28. januar
dopoldan
ZA GLEDALIŠKO-
LUTKOVNI ABONMA
osnovnošolci 
8. in 9. razred

cena vstopnice: 5 EUR

GLEDALIŠČE 

O predstavi so pisali: 
Jezik je urban, prepoznaven, poslušljiv, prav nič zatežen ali dolgovezen, prav tak, kakršna je uprizoritev, ki s 
temeljitim dramaturškim ožemanjem ter fokusiranim režijskim tempom ne okoliši, ampak se k bistvu 
razreševanja legendarnega ljubezenskega vozla odpravi naglo, toda ne površno...Dogajanje, prestreženo še z 
melodičnimi songi Davorja Hercega, je neprestano v zagonu in v lovu za lucidnimi komičnimi učinki... Jaka 
Ivanc je ujel dve muhi na en mah: uvidevno razbremenil Shakespeara in tankočutno približal presenetljive 
zmogljivosti ter ostrino lutkovnega sveta. Več kot idealna spodbuda za odraščajoče občinstvo.“ Delo
Predstavo si bodo ogledali učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol.

V tokratni uprizoritvi mojstrovine Williama Shakespeara bomo imeli 
še vedno opravka z usodnim ljubezenskim zapletom med Romeom in 
Julijo, še vedno bodo gledalci priča legendarnemu prizoru na balkonu 
in še vedno bo na koncu polno mrtvih, tako tistih, ki so si to zaslužili, 
kot tistih, ki so si to zaslužili malo manj. A ker gre za lutkovno 
predstavo, bo v njej precej manj besed kot v izvirniku, zato pa mnogo 
več odrske dinamike, naj gre za glasne prepire, divje pretepe, strastni 
ples ali (ne)ubrano petje. 
Uprizoritev, namenjena tistim s konca devetletke in naprej, bo 
spregovorila v lutkovnem jeziku in na način, kot do zdaj na slovenskih 
odrih še ni. Torej, še vedno zgodba o usodni ljubezni in njenih 
posledicah, o zvestobi, predanosti, pripadnosti in brezusodnosti, a na 
svež, sodoben in izviren način. 

 

Režija: Jaka Ivanc. 
Nastopajo: Martina Maurič Lazar, Iztok Lužar, Brane Vižintin, Miha Arh, Gašper Malnar, Asja Kahrimanović, 
Sonja Kononenko, Maja Kunšič, Jernej Slapernik.

peta predstava Gledališko-lutkovnega abonmaja 2013/14 
William Shakespeare - Andrej Jaklič: ROMEO&JULIJA
koprodukcija: Lutkovno gledališče Ljubljana in Gledališče Koper
 

 vpisal že avtor  teksta, pa tudi onega, ki ga z današnje perspektive vpisujejo ustvarjalci predstave, poigravajoč 
se tako s spodletelo izkušnjo socializma kot z novimi zahtevami po pravičnejši družbi. Liki so igralsko izdelani 
do podrobnosti, izvrstni so Janez Škof, Bojan Emeršič, Barbara Cerar, Tadej Toš, Klemen Slakonja, Uroš Fürst 
in vsi drugi.« Dnevnik

Vladimir Vladimirovič Majakovski: MISTERIJ BUFFO, SNG Drama Ljubljana
»kje smo in kam gremo«

PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC                                                                                                                                       PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC  

 vse še težje, če je na delovnem mestu že pred odhodom prisoten  občutek odvečnosti in nespoštovanja 
minulega dolgoletnega prizadevanja in predanosti delu.  Ko pa se vsemu omenjenemu pridružijo še težave v 
družinskem krogu, ki ima nerealna pičakovanja, so okoliščine kot nalašč za nastanek komedije, v kateri se bodo 
mnogi zlahka prepoznali in se ob tem gotovo tudi zabavali. 

vstopnice za dogodke lahko kupite
 - 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.

SPOŠTOVANI OBISKOVALKE IN OBISKOVALCI DOGODKOV V GLEDALIŠČU PARK IN GRAJSKI DVORANI,

Gledališče Park
 

četrta predstava Gledališko-lutkovnega abonmaja 2013/14

značajev,  ki jih izdaja že iznajdljiva kostumografija, najbolj pa osvaja s komunikacijo med prevzetimi gledalci 
in v iluzijo vživetimi igralci. Radio Slovenija
„Slikovita in duhovita beseda Svetlane Makarovič z režijo Matjaža Fariča postane žmohtno meso skozi ducat 
igralcev, ki pravljičnim bitjem vdihnejo življenja in jih v veliki meri niansirajo z gibom in plesnimi songi.“ Delo
Predstavo si bodo ogledali učenci 2., 3. in 4. razredov osnovnih šol.

Kuzma je škrat, ki si gozdne dneve zapolnjuje tako, da z ostalimi 
kolegi škrati tekmuje za potegavščino meseca, kar zmagovalcu prinaša 
šopek čarobnih rdečih jagod. Konkurenti so frizerski, tiskarski, 
kuhinjski, zidarski in radijski škrat, v zgodbo pa vskočijo še jež, sraka, 
medved, veverica in palčice. Kakšen je domet Kuzmovih potegavščin? 
Ježu z ilovico zapre vhod v dom, mravljam razdre mravljišče, veverici 
skrije lešnike, sraki pomeša jajca, kar vsekakor zadošča za nagrado. A 
se na tej točki zgodba, katere osnovni nauk je, če drugim storiš 
krivico, se ti to vrne, seveda ne konča...
O predstavi so pisali: 
„Topla in duhovita predstava majhnih škratovskih manipulacij in
 nagajive sreče navdušuje v vseh pogledih, v igralskih zarisih

 
Svetlana Makarovič: ŠKRAT KUZMA DOBI NAGRADO, Slovensko mladinsko gledališče
Režija: Matjaž Farič.
Igrajo: Ivan Peternelj, Daniel Petković, Ivan Godnič, Blaž Šef, Uroš Kaurin, Primož Bezjak, Neda R. 
Bric, Maruša Geymayer-Oblak, Daša Doberšek, Dušan Teropšič, Robert Prebil, Marinka Štern, Gregor Zorc. 

GLEDALIŠČE 

Režija: Aleksander Popovski.
Igrata: Tadej Toš in Klemen Slakonja.

 

Goran Vojnović: TAK SI, SiTi Teater BTC in Kreker  
„nestrpna komedija“    

Komedja“ TAK SI“ je nastala po naročilu SiTi Teatra, napisal pa jo je, 
letos že drugič prejemnik Kresnikove nagrade za najboljši roman 
(Jugoslavija, moja dežela), režiser, scenarist, kolumnist, pisatelj in 
pesnik Goran Vojnovič. Prvi nagrajeni roman Čefurji raus (2009) je 
doživel tudi gledališko uprizoritev, ki je bila velika uspešnica, pred 
kratkim pa je bila tudi premiera filma.
TAK SI je nestrpna komedija, ki na navidezno lahkoten način 
raziskuje, koliko predsodkov se skriva v našem smehu, v našem 
vsakdanjem neresnem izmenjavanju besed, koliko prikritega sovraštva 
je v nas in od kod vse to izvira. 

Gledališče Park
13. januar 
ob 11.00 
ZA GIMNAZIJO
Murska Sobota
ob 13.00
ZA EKONOMSKO 
ŠOLO Murska Sobota

„Taksist Roman je nezadovoljen s svojim življenjem, ki ga je zapeljalo v slepo ulico. Ko je zaradi finančne krize 
ogrožena tudi njegova eksistenca, se potlačene frustracije začnejo dvigovati, na plan pa jih povleče prav 
drugačnost njegovih naključnih sopotnikov. Konceptualni umetnik, vstajniški čefur, transvestit, brezposelni 
kravatar, neizkušeni duhovnik, italijanski turist in drugi potniki v Romanovem taksiju iz njega izvabljajo 
nestrpnost, a tudi vso jezo, žalost, ogorčenje in obup, ki se za to nestrpnostjo skrivajo. Mesto se je dvignilo na 
noge, na ulicah so protestniki, Roman pa brezciljno kroži naokoli in nima moči, da se jim pridruži. Kakor bi že 
opustil misel na boljše življenje. A nato mu eden njegovih sopotnikov zaupa, da pozna njegovo veliko skrivnost 
in Roman se zbudi.“ Goran Vojnović

cena vstopnice:
v predprodaji: 7 EUR
na dan predstave: 10 EUR

GLEDALIŠČE

Ljubiteljska gledališka skupina v okviru ŠKTD KROŠKE TIKVI je 
od svojega nastanka leta 2011 večkrat poskrbela za skeče na domačih 
in gostujočih prireditvah. Leta 2012 so se odločili za zahtevnejši 
gledališki izziv, celovečerno predstavo, in v ta namen k sodelovanju 
povabili tekstopisca in režiserja Edvarda Jakšiča. Nastala je  komedija 
ZAPUŠČINA, ki  je v sezoni  2012/13 doživela 15 ponovitev, z 
gledališkim ustvarjanjem pa nadaljujejo tudi tej sezoni. 
Nova predstava se ukvarja z neizbežnim trenutkom vsakega 
zaposlenega, ko se namreč z upokojitvijo zaključi aktivno delovno 
obdobje. To je čas, ki za marsikoga pomeni velik stres, še posebej, če 
se težko spijazni z velikimi spremembami, ki jih ta prinaša. Seveda je

ljubiteljska gledališka predstava
Edvard Jakšič: ZADNJI DAN SLUŽBE  - Ljubiteljska gledališka skupina KROŠKE TIKVI 

Vstopnice lahko rezervirate tudi po telefonu, vendar velja rezervacija največ tri dni.  Dan pred dogodkom rezervacija ni 
možna.

Režija: Aleksander Popovski. 
Igrajo: Janez Škof, Silva Čušin, Tadej Toš, Barbara Cerar, Valter Dragan, Bojan Emeršič, Maša Derganc, 
Klemen Slakonja, Uroš Fürst, Iva Babič, Klemen Janežič.
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