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JSKD - Območna izpostava
Murska Sobota

SOBOTA9 GD ob 20.00
 

70. obletnica osvoboditve - projekcija filma
PRIHAJAMO IZ PRIHODNOSTI, Rusija
  

GP ob 18.00 Glasbena šola Murska Sobota

PETEK8 GP ob 20.00

gledališka predstava
M. Zupančič: GOLI PIANIST ali... 

KONCERT ZBOROV IN ORKESTROV 
GLASBENE ŠOLE Murska Sobota 

SOBOTA16 GP ob 19.30koncert ob 30. obletnici delovanja  
PEVSKO DRUŠTVO PREKMURSKIH LOVCEV

POVABILO K VPISU V GLEDALIŠKA ABONMAJA 2015/16 
ZA DOSEDANJE ABONENTE 

TOREK22 regijsko srečanje
REVIJA PLESNIH SKUPIN  

GP ob 13.00PETEK

9 70. obletnica osvoboditve
SPOMINSKA SLOVESNOST OB SPOMENIKU ZMAGE  

TRG ZMAGE ob 10.00 SOBOTA

16 veliki koncert v sklopu praznovanja 20. obletnice MO Murska Sobota 
HECTOR BERLIOZ: FANTASTIČNA SIMFONIJA 

GRAJSKO DVORIŠČE 
ob 20.00  

TOREK

25 PRVI DAN VPISA V GLEDALIŠKA ABONMAJA
2015/16 - ZA DOSEDANJE ABONENTE       
  

od 11.00 do 16.00
po telefonu

  
 

PONEDELJEK

GLEDALIŠČE

29 ZADNJI DAN VPISA V GLEDALIŠKA ABONMAJA
2015/16 - ZA DOSEDANJE ABONENTE

od 11.00 do 16.00
po telefonu 

PETEK 

VESELIMO SE PONOVNEGA SREČANJA Z VAMI!

Dramske skupine Kortekst,
Društvo študentov medicine Slovenije

GP - Gledališče Park                                                                                             GD - Grajska dvorana

k ponovnemu vpisu vas vabimo od ponedeljka, 25. do petka, 29. maja 2015.
 
Prosimo vas, da nas v navedenih dneh med  11. in 16. uro pokličete po telefonu:

 - OBNOVITEV ABONMAJA DRAMA/KOMEDIJA: (02) 521 43 80 (Tjaša Ivanič)
 - OBNOVITEV ABONMAJA KOMEDIJA:  (02) 521 43 81 (Mojca Vergan) 

Po 1. juniju 2015 vam ne bomo mogli zagotoviti sedeža, ki ste ga imeli v minuli sezoni!

MAJ 2015

SLOVESNOST

Nastopili bosta skupini THE STROJ in vokalisti iz Rusije.

Trg zmage 
9. maj ob 10.00 

SPOMINSKA SLOVESNOST OB SPOMENIKU ZMAGE 
70. obletnica osvoboditve 

vstop prost

Spoštovani dosedanje abonentke in abonenti, 

FILM  

Režija: Andrej Maljukov .
Gledališče Park 
8. maj ob 20.00

vstop prost

PRIHAJAMO IZ PRIHODNOSTI, Rusija, 115 min 
projekcija filma ob 70. obletnici osvoboditve 

župan MO Murska Sobota dr. Aleksander JEVŠEK
veleposlanik Ruske federacije v RS  nj. eksc. dr. Doku ZAVGAJEV       

Film se odvija v dveh obdobjih: v sedanjosti in v vojnih letih, v času težkih obrambnih bitk avgusta 
leta 1942. Glavni junaki so štirje mladeniči, „črni pionirji“, dvomljivega poklica, ki v krajih, kjer so 
nekoč potekale bitke, brez dovoljenja izkopavajo medalje, dokumente in nemško orožje za nadaljnjo 
prodajo. 
Nekega dne se na mestu izkopanin začnejo dogajati nenavadne stvari: v najdenih knjižicah ubitih 
vojakov Rdeče armade zagledajo lastne fotografije. Da bi si opomogli od šoka, se gredo kopat v 
Projekcija filma v Murski Soboti se bo odvila v sklopu skupnega projekta Ruskega centra 
znanosti in kulture, Kluba rojakov „Ruslo“ ob podpori Veleposlaništva Ruske federacije v 
Sloveniji in društva „Slovenija - Rusija“.  

Organizatorji slovesnosti: Mestna občina Murska Sobota, Veleposlaništvo Ruske federacije in 
Združenje borcev za vrednote NOB.

Na slovesnosti bosta spregovorila:

V podstrešno stanovanje manjšega bloka se preseli pianist 
Adamovič, ki pričakuje, da bo v novem okolju deležen 
miru in ustvarjalne svobode. Toda sostanovalci
so nestrpni do mladega pianista, škodoželjni in nevoščljivi. 
Ne prenesejo drugačnosti, stremijo k urejanju sveta po 
svojih pravilih, saj po njihovem ne sme nihče, ne v mislih 
ne v dejanjih, odstopati od idej kolektiva. Adamoviču se 
kmalu začnejo dogajati nenavadni pripetljaji. Ves njegov 
urnik in dejavnosti določajo stanovalci bloka, ki  njegovo 
življenje spremenijo v nočno moro, vrtenje v začaranem 
krogu, iz katerega je možno uiti le na en način…

Grajska dvorana 
9. maj ob 20.00

Matjaž Zupančič: GOLI PIANIST ali mala nočna muzika, Dramske skupine Kortekst,
Društvo študentov medicine Slovenije
Režija Valentina Pugelj.
Igrajo: Anka Ošep, Klara Rakuša,  Maja Mastnak, Ana Petek Bahar, Anja Vidmar, Ambrož Pušnik, 
David Zupančič, Janez Jan Arko, Primož Kastelic, Andraž Možina.

ljubiteljska gledališka predstava

NDP



Pikardijski simfonični orkester iz Amiensa letos praznuje trideseto obletnico delovanja. Njegov 
simfonični repertoar je obsežen, veliko pozornost posveča sodobni glasbi in redno naroča nova dela. 
Izvede več kot sto koncertov na leto. V zadnjem desetletju je razvil nadvse inovativno strategijo in 
pritegnil raznovrstno, predvsem mlado občinstvo. Od leta 2004 tesno sodeluje z opero v Lillu in je 
reden soustvarjalec programa te hiše. Vabijo ga na festivale in turneje po Franciji in v tujino – v 
Belgijo, Veliko Britanijo, Švico, Španijo, Nemčijo, Slovenijo, na Poljsko in Kitajsko in tako je postal 
pomemben kulturni ambasador svoje dežele Pikardije. 

Grajsko dvorišče
16. junij ob 20. 00

Cene vstopnic v prosti prodaji:  18 EUR, 16 EUR - upokojenci, dijaki, študenti   

GLASBA

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.

veliki koncert združenih orkestrov v sklopu praznovanja 20. obletnice MO Murska Sobota
GLASBA

Gledališče Park
21. maj ob 18.00

ZBORI IN ORKESTRI  GLASBENE ŠOLE MURSKA SOBOTA

Veselje, radost, umetnost, zabava, uspeh, delo, 
druženje, ljubezen, sodelovanje, nove ideje, 
ustvarjalnost; to so pojmi, ki se v naši hiši zvokov 
nenehno prepletajo in ustvarjajo ubrano melodijo 
nasmejanih in zadovoljnih obrazov. 
S koncertom zborov in orkestrov želimo širši publiki 
predstaviti  skupinsko delo, kjer  se poleg trdega dela 
in mnogih vaj poraja marsikatero prijateljstvo, se 
stkejo nove vezi, se nasmejijo vsi obrazi nastopajočih  
in se vzbudi nova motivacija po nadaljnjem skupnem 
muziciranju. 

GLASBA

HECTOR BERLIOZ: FANTASTIČNA SIMFONIJA
SIMFONIKI RTV Slovenija in PIKARDIJSKI ORKESTER Amiens - Francija
Orkestra sta člana mednarodne mreže orkestrov ONE – Orchestra Network for Europe.

Gledališče Park
16. maj ob 19.30

koncert ob 30. obletnici delovanja

Program zbora sestavljajo narodne, umetne in tuje pesmi, pesmi z lovsko tematiko ter prekmurske. 
Zbor deluje in nastopa na vseh lovskih prireditvah, kot so proslave in obletnice, na občinski revijah 
odraslih pevskih zborov in drugih prireditvah doma in v zamejstvu, kamor so pogosto povabljeni.
Pevsko društvo prekmurskih lovcev šteje trenutno trinajst zvestih pevcev. Zbor že deveto leto 
uspešno vodi profesorica glasbe Suzana Škafar.

PEVSKO DRUŠTVO PREKMURSKIH LOVCEV

vstop prost
Brezplačne vstopnice 
bodo od 18. maja na 
voljo v tajništvu 
Glasbene šole.

Lovski pevski zbor je bil ustanovljen februarskega večera 
leta 1985 na pobudo Zveze lovskih družin
Prekmurja z namenom, da ohrani tradicijo slovenske 
lovske pesmi.
Zbor je prvič nastopil  še istega leta na srečanju 
lovskih pevskih zborov in rogistov na Primorskem, v 
Dekanih. Od takrat naprej se je udeležil vsake revije 
LPZ in rogistov, ki je vedno v drugem kraju.
Leta 2003 se je lovski pevski zbor preimenoval v 
Pevsko društvo prekmurskih lovcev. Prišli so novi 
pevci in  s pomočjo njihovih glasov je zbor pel 
čedalje bolj ubrano.

koncert

Septembra 2006 je mesto šefa dirigenta prevzel 
odlični kitajski dirigent En Shao. 

CENA ABONMAJA OSTAJA ENAKA KOT LANI:

Koncert  traja približno 60 minut.

Na koncertu se bodo predstavili otroški in mladinski pevski zbor ter godalni, pihalni, 
harmonikarski in simfonični orkester.

Simfonični orkester RTV Slovenija je v 60 - ih letih 
ustvarjanja zapustil globoko sled v slovenskem 
glasbenem življenju , ki ga s svojim obstojem in 
delovanjem tudi pomembno sooblikuje. Temeljna 
dejavnost orkestra od ustanovitve dalje so arhivska in 
koncertna snemanja. Poleg tega orkester izvaja 
zanimiv, drugačen in raznovrsten koncertni program s 
katerim privablja širok spekter poslušalstva. Sem 
sodijo tako skladbe iz svetovne glasbene zakladnice 
kot tudi krstne izvedbe slovenskih glasbenih 
ustvarjalcev ter nenazadnje crossover koncerti, ki 
združujejo klasično in popularno glasbo.

SPOŠTOVANI OBISKOVALKE IN OBISKOVALCI, VSTOPNICE ZA DOGODKE LAHKO KUPITE

PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC                                                                                                                                       PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC  

Pikardijski simfonični orkester iz Amiensa je projektni vodja ONE, Evropske mreže orkestrov, 
ki je začela delovati leta 2003 in je letos ponovno dobila štiriletno podporo Evropske komisije v 
okviru Programa za kulturo. Orkester v okviru svoje dejavnosti skrbi za mobilnost umetnikov, 
širi nove oblike sodelovanja med simfoničnimi orkestri in izvaja niz projektov, pri katerih 
sodeluje več partnerjev. Njegovo vodilo je evropski medkulturni dialog.

vstop prost

V primeru slabega
vremena bo koncert
v Gledališču Park 

Berliozova Fantastična simfonija, s podnaslovom »Epizoda iz umetnikovega življenja«, je v 
marsičem epohalno delo. Rodila se je iz skladateljeve strasti do gledališke igralke Henriette 
Smithson, ki je pozneje postala njegova žena.
Simfonija ima pet stavkov, ki jih v enovito celoto povezuje ponavljajoča se téma (idée fixe), ki se v 
posameznih stavkih spreminja glede na razpoloženje. Glasbi je skladatelj dodal podroben program- 
vsebino- zgodbo o nesrečni ljubezni.
Simfonija je pripeljala znanost instrumentacije na nove razvojne stopnje,  navdihnila je številne 
skladatelje, orkestrom pa, že od prve izvedbe leta 1830 v Parizu do danes, predstavlja velik izziv.

Prosimo vas, da nas v navedenih dneh med  11. in 16. uro pokličete po telefonu:
- OBNOVITEV ABONMAJA DRAMA/KOMEDIJA: (02) 521 43 80 (Tjaša Ivanič)
- OBNOVITEV ABONMAJA KOMEDIJA:  (02) 521 43 81 (Mojca Vergan)

PGD  predprostor grajske dvoraneGP Gledališče Park

V ABONMA DRAMA-KOMEDIJA bomo povabili 6 žanrsko raznolikih predstav, ki jih gledališka 
stroka izpostavlja kot presežke v vsaj enem segmentu uprizoritve (izjemne igralske kreacije, prodorne 
režiserske poetike, lucidna sodobna besedila, inovativne uprizoritve klasičnih besedil,...). Ponovno 
bomo videli kar nekaj festivalskih predstav in z njimi nagovorili predvsem tiste obiskovalce, ki jih 
zanima gledališče v svoji izjemni raznolikosti. 

Abonma lahko plačate v enkratnem znesku (plačilni nalog / rok plačila: september 2015), v dveh 
obrokih (plačilna naloga / rok 1. plačila: september 2015, rok 2. plačila: november 2015) ali treh 
obrokih (plačilni nalogi / rok 1. plačila: september 2015, rok 2. plačila: november 2015, rok 3. 
plačila: februar 2016).

GLEDALIŠČE

V ABONMAJU KOMEDIJA se bo zvrstilo 6 predstav z žanrsko oznako komedija. Čeprav  so te v 
slovenskih poklicnih gledališčih v manjšini, bomo storili vse, kar je v naši moči, da bo program 
kakovosten in raznolik toliko, kot je sam pojem komedije. 

POVABILO K VPISU V GLEDALIŠKA ABONMAJA 2015/16 
ZA DOSEDANJE ABONENTE 

ABONMAJSKI PROGRAM:  

Sicer pa vse ostaja tako, kot ste navajeni. Predstave se bodo vrstile ob delavnikih enkrat 
mesečno, načeloma od oktobra 2015 do marca/aprila 2016. Tudi obveščanje o predstavah se bo 
odvijalo na enak način kot doslej, po običajni ali elektronski pošti.

Ker je aktualna gledališka sezona še v polnem zamahu in se bo na slovenskih odrih zgodilo še 
nekaj premier, bomo program obeh abonmajev sestavili do konca junija 2015. Sledili bomo 
enakim ciljem kot doslej:

K ponovnemu vpisu vas vabimo od ponedeljka, 25. do petka, 29. maja 2015.
 

80 EUR                                                                       
72 EUR - upokojenci, dijaki, študenti:
 
 

vstop prost
Brezplačne vstopnice 
bodo na voljo pri 
blagajni Gledališča Park.


