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POKROVITELJ OKTOBRSKIH DOGODKOV

POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN SERVISER VOZIL HONDA

OKTOBER 2015
29 TOREK – september

koncert
violinist DŽOHAR ALI KHAN, Indija

GD ob 19.00

1 ČETRTEK

koncert
HERMALOGIC

GD ob 19.00

3 SOBOTA

koncert
GRUZIJSKI ORKESTER

GP ob 19.00

19 PONEDELJEK

lutkovna predstava
MOJCA POKRAJCULJA

ZA LUTKOVNI ABONMA
IN IZVEN

GP ob 10.00
ob 17.00

20 TOREK

lutkovna predstava
MOJCA POKRAJCULJA

ZA LUTKOVNI ABONMA

GP ob 9.15
ob 10.45

20 TOREK

koncert
CAPITAN, Argentina
glasbeno-gledališka predstava za otroke
ENCI BENCI KATALENCI
glasbeno-gledališka predstava za otroke
ENCI BENCI KATALENCI
gledališka predstava
J. P. Moliere: TARTUFFE

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN

GP ob 19.00

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

GP ob 10.30

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

GP ob 9.15
ob 10.45

21 SREDA
22 ČETRTEK
26 PONEDELJEK
27 TOREK
2 PONEDELJEK - nov.
GLASBA

Grajska dvorana
29. september ob 19.00

vstop prost

gledališka predstava
J. P. Moliere: TARTUFFE
muzikal
MAMMA MIA!

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN

GP ob 19.00

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN

GP ob 19.00
GP ob 19.00

koncert

violinist DŽOHAR ALI KHAN, Indija

Violinist Džohar Ali Khan izvaja indijsko klasično glasbo. Sin
in učenec pokojnega Ustada Goharja Ali Khana iz Rampurja,
enega največjih genijev violine, je trenutno edini violinist
klasične glasbe šole Patiale Gharane v Rampurju, v kateri so se
šolali številni odlični glasbeniki.
Džohar Ali Khan se je igranja violine začel učiti pri osmih letih,
pri dvanajstih je imel svoj prvi solistični nastop ob obletnici
rojstva Džavaharlala Nehruja na njegovi rezidenci Teen Murti
Bhavan.
Od 2003 do 2006 je bil član svetovalnega odbora in skupščine
Indijskega sveta za kulturne odnose (ICCR) (2003–2006).
Ustanovil je svojo skupino Sargam s člani, ki pripadajo
tradicionalnim glasbenim družinam.
Z violinskimi recitali hindustanske glasbe je nastopal domala po
vsem svetu, pred kratkim na slovesnosti ob 60-letnici Unesca v
Parizu, kjer je odigral Mozartovo simfonijo z elementi indijske
glasbe.

koncert

Grajska dvorana
1. oktober ob 19.00

HERMALOGIC z gostoma iz Avstrije in Grčije

Zasedba: Kris Korat – klavir, Damir Mazrek – percussion.
Gosta: Haig Yazdjian – oud in vokal, Helmut Schoenleitner – baskitara.

cena vstopnice:
v predprodji 7 evr
na dan koncerta: 10 evr

Harmelogic je slovenski glasbeni kolektiv izkušenih
glasbenikov sodobnega jazza in glasbe sveta, pianista Krisa
Korata in tolkalista Damirja Mazreka.
V svojem novem projektu South-Eastern Breeze, ki je plod
večletnega raziskovanja glasbene zapuščine Bližnjega vzhoda
in Mediterana, združujeta jazz in sodobno glasbo z različnimi
aspekti balkanskega izročila, saj ju zanima predvsem
združevanje in prepletanje različnih glasbenih izrazov. K
sodelovanju sta povabila imenitna glasbena gosta, grškega
vokalista in oudista Haiga Yazdijana ter avstrijskega
baskitarista Helmuta Schoenleitnerja.
Nastali kvartet stremi k inovativnosti ter z ritmično razgibanimi
kompozicijami in melodičnimi motivi ponuja občutek
brezčasja.
Helmut Schönleitner sodi med najprepoznavnejše avstrijske basiste. Je glasbeni vizionar, skladatelj, producent
in pedagog, ki raziskuje nove smernice v polju sodobne glasbe. Od leta 1991 poučuje jazz na Univerzi Antona
Brucknerja v Linzu in je dobitnik državnega priznanja za dosežke na področju glasbene umetnosti.
Haig Yazdjian sodi med vidnejše umetnike na področju glasbe sveta. Kot sirski Armenec je v Grčijo emigriral
v zgodnjih 80. letih. V kratkem času je postal eden vodilnih grških vokalistov in skladateljev z odlično
mednarodno kariero. Je virtuozni tradicionalist in prodorni inovator obenem. V svojih skladbah združuje
mediteranske, arabske, grške in turške vplive z armensko glasbo ter jazzovsko in sodobno glasbo nasploh.

Gledališče Park
3. oktober ob 19.00

koncert klasične glasbe
GRUZIJSKI KOMORNI ORKESTER INGOLSTADT
koncert ob izteku praznovanj 20-letnice Mestne občine Murska Sobota
Ansambel je bil ustanovljen leta
1964 v Tbilisiju kot gruzijski
državni komorni orkester in je
lani praznoval 50 let ustvarjanja.
ATudi v novi domovini na
Bavarskem ostaja orkester
zavezan tradiciji najboljših
vzhodnoevropskih orkestrov in
ohranja lastni značaj, saj veliko
pozornosti namenja
mojstrovinam skladateljev iz
Gruzije, nekdanje Sovjetske
zveze in vzhodne Evrope.
Orkester so v preteklosti umetniško oblikovali predvsem njegova dolgoletna violinistka in vodja
Liane Isakadze ter izjemne dirigentske osebnosti, kot sta Lord Yehudi Menuhin in Kurt Masur.
(Nadaljevanje na drugi strani.)

GLASBA

koncert klasične glasbe
GRUZIJSKI KOMORNI ORKESTER INGOLSTADT
koncert ob izteku praznovanj 20-letnice Mestne občine Murska Sobota
Od 2000 do 2014 so ansambel vodili dirigenti Markus Poschner, Ariel Zucermann, Lavard Skou Larsen in
Benjamin Shwartz. Letos je vodenje orkestra prevzel odlični armenski dirigent Ruben Gazarian, ki je sočasno
tudi umetniški vodja znamenitega Vurtemberškega komornega orkestra Heilbronn.
Ansambel sodeluje z mnogimi mednarodno uveljavljenimi umetniki, ki prinašajo sveže umetniške ideje in
zagotavljajo njegov kontinuiran umetniški razvoj. Letno izvede okoli šestdeset koncertov in je reden gost
pomembnih mednarodnih glasbenih festivalov v Nemčiji in drugod v Evropi.
Gruzijski komorni orkester svojega poslanstva ne razume le znotraj razvoja svojih umetniških potencialov,
temveč želi biti tudi pomemben kulturni ambasador mesta Ingolstadt.

vstop prost
Brezplačne vstopnice bodo
na voljo pri blagajni
Gledališča Park,
vsak delavnik,
od 14. do 17. ure.

Program koncerta:
Franz Schubert: Simfonija št. 3 v d-molu
Viktor Ullmann: Pesem o ljubezni in smrti korneta Christopha Rilkeja
Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 7 v A-duru

prvi koncert Glasbenega abonmaja

CAPITAN, Argentina

Gledališče Park
20. oktober 19.00
ZA GLASBENI
ABONMA IN IZVEN

Razposajena argentinska skupina je bila ustanovljena leta 2004 v
Buenos Airesu. Kot prava piratska posadka je prepotovala domala
ves svet. V desetletju muziciranja so izoblikovali lastni glasbeni
žanr, ki ga imenujejo fanfarria latina. Gre za eksplozivno
mešanico glasbe – latino, ska, rock, balkanske, reggae in še
kakšne. Z edinstvenim zlitjem zvokov in ritmov navdušujejo
oboževalce po vsem svetu.
A pri skupini Capitan ne gre le za glasbo, temveč tudi način
življenja, polnega strasti, plesne evforije, pozitivne energije in
sproščene zabave, ki na njihovih koncertih preplavi oder in
verodostojno odraža duha njihove multikulturne glasbe.
Koncerti skupine Capitan ponujajo izjemno glasbeno doživetje,
zato ne preseneča, da so redni gostje najpomembnejših festivalov v
Južni Ameriki, Evropi, Rusiji, na Kitajskem in Japonskem.
Sekretariat za kulturo in Ministrstvo za zunanje zadeve Argentine sta njihovi svetovni turneji razglasila za
odlična kulturna dosežka.
Z imenitnimi glasbeniki smo se prvič srečali na Soboškem poletju leta 2013, ko je plesalo pol Trga kulture!
Tokrat jih bomo gostili v oviru letošnje evropske turneje, na kateri predstavljajo svoj tretji album Fanfarria
Latina, ki je živ zapis najboljšega z obeh svetovnih turnej.

cena vstopnice:
12 evr – v predprodaji
15 evr – na dan
koncerta
LUTKE

prva predstava Lutkovnega abonmaja

Eka in Brina Vogelnik: MOJCA POKRAJCULJA, Lutkovno gledališče Ljubljana

Gledališče Park
19. oktober ob 17.00
ZA LUTKOVNI
ABONMA IN IZVEN

Režija: Eka Vogelnik.
Nastopajo: Klemen Janežič, Matevž Müller, Polonca Korez, Iztok Lužar.

cena vstopnice: 5 evr

Mojca Pokrajculja je naša stara, med otroki najbolj priljubljena
ljudska pripovedka, ki izžareva duha časa in naše korenine. Prvič je v
knjižni obliki izšla leta 1954. Nedolžni zajec je bil v njej po krivem
obsojen in do konca preganjan, ker je najmanjši in najšibkejši v
družbi. Zvita lisica pa vse ogoljufa in za to nič ne odgovarja.
Pred nami je sodobna Mojca, ki v odnosih zrcali današnjega duha
časa. Odnosi so pomembni in prav je, da povemo svoje mnenje in se
zavzamemo za resnico in pravico.
Tako se naš pogumni Zajček postavi zase, Volk in Medved pa mu ob
tem stojita ob strani. Nepoštena Lisica spozna, da je njeno dejanje
nekoga prizadelo, in po pogovoru sklene, da bo drugič spoštljivejša do
drugih. Sploh pa je veliko bolj prijetno deliti lonec medu z drugimi in
pri tem uživati s svojimi prijatelji.

GLEDALIŠČE ZA OTROKE

prva predstava Gledališko-lutkovnega abonmaja

19. in 20. oktober
dopoldan
ZA LUTKOVNI
ABONMA

glasbeno gledališče za otroke in tiste, ko to še znajo biti
ENCI BENCI KATALENCI, Katalena
Gledališče Park
21. in 22. oktober
dopoldan

Režija: Ivana Djilas.
Nastopajo: Katalena / Polona Janežič – klaviature, tolkala, spremljevalni glas, Vesna Zornik Stonič –
glas, Boštjan Gombač – klarinet, piščali, žepna trobenta, pojoča žaga, tolkala, spremljevalni glas,
Tibor Mihelič Syed – basovska kitara, tolkala, spremljevalni glas, Boštjan Narat – kitara, mandolina,
spremljevalni glas, Robert Rebolj – bobni, tolkala.

ZA GLEDALIŠKOLUTKOVNI ABONMA

Skupina Katalena se pri novem glasbenem podvigu Enci benci
Katalenci navdihuje pri izštevankah, izrazito ritmičnih pesmih, polnih
skrivnostnih besed, s katerimi otroci razdelijo vloge za začetek igre.
Glasbene pripovedi, zbrane na albumu Enci benci Katalenci,
tako kar same po sebi ustvarjajo prostor glasbenega gledališča in
predstave, ki pa ni samo predstava za otroke. Je predvsem predstava,
v kateri vsi (znova) postajamo in ostajamo otroci.
O predstavi so pisali:
„Če se nam je že zastavljajo vprašanje, kam jo bo Katalena zavila po
zadnjem CD-ju Noč čarovnic, je sedaj preprostost odgovor kot na
dlani. Naredili so velik korak naprej, s tem ko so naredili korak nazaj.
To si seveda razlagam s tem, da so člani zasedbe z leti dobivali tudi
otroke in so se spet srečali z otroškimi izštevankami. Da ne bi kdo
slučajno pomislil, da jim gre na otročje. Ravno obratno.” Zdenko

2., 3. in 4. razredi
osnovnih šol

GLEDALIŠČE

GLEDALIŠKA SEZONA 2015/16 SE ZAČENJA!
Spoštovani abonentke in abonenti obeh gledaliških abonmajev,
veseli nas, da se bomo znova srečevali v polni dvorani!
Prvo abonmajsko predstavo, satirično komedijo Tartuffe, si boste ogledali abonenti obeh abonmajev.

Jean Baptiste Poquelin Molière: TARTUFFE, SNG Nova Gorica

Gledališče Park

Režija: Vito Taufer.
Igrajo: Teja Glažar, Gojmir Lešnjak - Gojc, Radoš Bolčina, Iztok Mlakar, Helena Peršuh, Ana
Facchini, Peter Harl, Urška Taufer, Nejc Cijan Garlatti, Žiga Udir, Andrej Zalesjak, Dean Petrovič,
Bogdan Repič.
Orgon, osrednji tragikomični lik igre, je glava bogate meščanske
družine, v kateri hodi blazirana mladina svojo sentimentalno pot,
on pa zapleteni medgeneracijski situaciji ni kos. Zgodi se, da
neko nedeljo v cerkvi sreča menda obubožanega podeželskega
plemiča, ki ga omreži s svojo moralno pokončnostjo. Plemiču je
ime Tartuffe in je brez prebite pare, zato mu Orgon ponudi streho
nad glavo in gmotno udobje, v zameno pa bo Tartuffe s svojo
krščansko strogostjo nadzoroval moralne standarde in obnašanje
v hiši. Orgon in njegova ostarela mati, madame Pernelle, slepo
zaupata Tartuffovi avtoriteti, vsi drugi člani rodbine pa seveda
takoj zaslutijo, da je v njegovi gorečnosti nekaj preračunljivega.
Stvari gredo daleč: kaže, da bo Orgon svojo hčerko Tartuffu dal
za ženo, obenem pa se hinavski gost pohotno slini okrog
gostiteljeve žene Elmire. Ko se to razkrije in se celo Orgonu
odprejo oči, je že prepozno, ker je vmes že zapisal vse svoje
imetje Tartuffu. Svetohlinec ima tako vse adute v svojih rokah,
usoda družine mu je prepuščena na milost in nemilost.
V sedemnajstem stoletju je v Franciji potekala prava moralna vojna med reformatorskimi janzenisti in
konservativnimi jezuiti, ki so imeli na svoji strani združbo, imenovano Družba svetega zakramenta. Njeni člani
so bili družbeno zelo vplivni in so se radi pravičniško vmešavali v življenje meščanskih družin, da bi v njih
preprečili morebiten »moralni razvrat«. Sam francoski kralj jim večinoma ni mogel do živega, ker so se izrecno
sklicevali na krščanske vrednote – čeprav so jih obenem nič manj očitno kršili. Molière jih je v Tartuffu
razkrinkal in prišlo je do vzporednega procesa: vplivni člani Družbe so dosegli, da je bil Tartuffe nekaj let
prepovedan, čeravno se je celo kralj na njegovi praizvedbi v Parizu brez zadržkov smejal.
„Vito Taufer je Tartuffa ustvaril kot žanrski hibrid komedije, srhljivke in fantazijske pripovedi. Iz ščemečega
prevoda in besedila, režijskih domislic in njihove igralske izvedbe izvira komičnost, iz skladnosti vseh elementov
uprizoritve, aktualnosti in diskretne igre srhljivost, iz končnega razpleta fantazijska pravljica o pravici. S
srečnim koncem in z igralskimi bravurami ...“ Anja Bajda, Primorske novice
„Navsezadnje se novogoriški Tartuffe izkaže za prav zanimiv žanrski eksperiment, katerega bogastvo se na več
kot prikladni sceni z zgolj provizorično sramežljivostjo nastavlja pogledom skozi špranjo v zidu – in ki si ga je
vredno ogledati iz takšnih in drugačnih razlogov.“ Nika Leskovšek, Dnevnik

26. oktober ob 19.00
ZA ABONMA
KOMEDIJA IN IZVEN

27. oktober ob 19.00
ZA ABONMA
DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN
Neznosna lahkost
manipuliranja,
s katero se srečujemo v
vsakodnevnem bivanju.

Na festivalu 39. dnevi
satire Fadila Hadžića,
Zagreb 2015, sta
Gojmir Lešnjak - Gojc in
Helena Peršuh prejela
igralski nagradi.
cena vstopnice za izven:
18 evr
16 evr – dijaki, študenti,
upokojenci

Predstava traja 1 uro in 45 minut in nima odmora.
NAPOVEDUJEMO V NOVEMBRU

NAPOVEDUJEMO V NOVEMBRU

NAPOVEDUJEMO V NOVEMBRU

Gledališče Park
2. november ob 19.00
ZA GLASBENI
ABONMA IN IZVEN
cena vstopnice za izven:
35 EVR

muzikal

Gledališče Park
9. november ob 17.00
ZA LUTKOVNI
ABONMA IN IZVEN

Kajetan Kovič - Jerko Novak: MAČEK MURI, SLG Celje

Gledališče Park
16. in 17. november
ob 19.00
ZA ABONMA DRAMA/
KOMEDIJA
RAZPRODANO!

Nebojša Pop Tasić: GOSPA BOVARY, SNG Nova Gorica

Gledališče Park
18. november ob 19.00
ZA ABONMA
KOMEDIJA IN IZVEN

P. Dooley in W. Holzman, W. Mastrosimone, D. Auburn, N. Shengold, L.Wilson:
IZGUBLJENE LJUBEZNI, SLG Celje

MAMMA MIA!, Prospot, d. o. o.
Velika slovenska uspešnica muzikal MAMMA MIA!, ki oživlja glasbeno zapuščino legendarne skupine ABBA.
Rezervacija vstopnic po telefonu izjemoma ni možna. Vstpnice bodo v prodaji pri blagajni gledališča
Park od 28. septembra vsak delavnik od 14. do 17. ure.

Otroški muzikal o legendarnem Mačku Muriju, ki prav letos praznuje svoj 40. rojstni dan, je
uspešnica celjskega gledališča, ki je na slovenskih odrih doživela že več kot 100 ponovitev!

Satirična ganljivka po motivih romana Gustava Flauberta je tekmovalna predstava Borštnikovega srečanja
2015. Arna Hadžialjević je za vlogo Emme prejela nagrado Tantadruj za igralsko stvaritev 2014/2015.
Sedeži za gledalce bodo tokrat na odru. V novembrski knjižici vas bomo obvestili, kateri dan si boste
ogledali predstavo.

Ljubezenski omnibus o edinstvenih ljubezenskih zvezah in napakah, ki se ponavljajo iz ljubezni v ljubezen.

