
MAREC 2013

ČETRTEK 

PETEK

7

8 GP ob 19.00 

GP ob 9.15 in 10.15
  

ljubiteljska gledališka predstava 
Feri Lainšček: NEDOTAKLJIVI 
        monokomedija 
B. H. Thorsson: STAR FOTR  
   
        
       

marec 2013

PGDGD  Grajska dvorana GP Gledališče Park

lutkovna predstava  
FRU-FRU: ZIMSKA PRAVLJICA       
  

KUD Štefan Kovač - Gledališka
skupina

TOREK5 GD ob 19.00 

ljubiteljska gledališka predstava - premiera
Feri Lainšček: NEDOTAKLJIVI 

KUD Štefan Kovač - Gledališka
skupina

TOREK19

GP ob 10.00 
ob 17.00

 

gledališka predstava 
B. V. Zandt, J. Milmore: PAZI, M@IL! 

TOREK

12

GD ob 19.00 

KUD Štefan Kovač - Gledališka
skupina

ZA LUTKOVNI ABONMA 
IN IZVEN

PETEK1 GD ob 19.00

ljubiteljska gledališka predstava 
Feri Lainšček: NEDOTAKLJIVI  

ZA LUTKOVNI ABONMA 

Gledališče Park

SPOŠTOVANI OBISKOVALKE IN OBISKOVALCI,
marca se bodo iztekli štirje naši abonmaji: Lutkovni abonma, 
oba gledališka abonmaja za odrasle in Glasbeni abonma.
Slednji se bo zaključil 27. marca 2013 s koncertom UROŠA 
PERIĆA in BIG BANDA Krško.

Vsi štirje koncerti Glasbenega abonmaja, ki smo ga v sezoni 
2012/13 prvič razpisali, so bili odlično obiskani, zato bomo v 
jeseni z njim z veseljem nadaljevali.  

ZA LJUBITELJE GLASBE IN GLEDALIŠČA JE LAHKO 
VSTOPNICA ZA KONCERT ALI PREDSTAVO LEPO 
DARILO! 

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN 

PONOVITEV USPEŠNICE
ZA IZVEN 

PONEDELJEK11

GP ob 20.00

lutkovna predstava  
FRU-FRU: ZIMSKA PRAVLJICA  

27. marec ob 19.00
ZA GLASBENI 
ABONMA IN IZVEN

cena vstopnice za izven:
12 EUR - v predprodaji
15 EUR - na dan 
                 koncerta  

SREDA6 GD ob 20.00koncert klezmer glasbe
KONTRA-KVARTET 

23 46. tradicionalni pomladni koncert
MEŠANI PEVSKI ZBOR Štefana Kovača  

GP ob 19.00 

SREDA27 GP ob 19.00koncert
UROŠ PERIĆ in Big Band Krško

SOBOTA

19 gledališka predstava 
B. V. Zandt, J. Milmore: PAZI, M@IL! 

GP ob 17.30 

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN 

TOREK

MePZ Štefana Kovača iz Murske Sobote je zbor s 46- 
letno zborovsko tradicijo in 25 aktivnimi člani. Njihova 
starost je od rosnih 16 let pa vse do prezaposlenih 
upokojencev. Povezuje jih ljubezen do petja in 
druženja. Tako so skupaj že marsikaj doživeli in veliko 
nastopali tako doma kot v tujini:  Avstriji, Slovaški, 
Češki, Nemčiji, Madžarski, Finski, Grčiji, Poljski, Italiji 
pa tudi preko luže so se že podali. 
Od letošnje sezone prepevajo pod taktirko zborovodje 
Tomija Bušinoskega, ki bo predstavil svoje delo in 
vizijo pevskega zbora na letnem koncertu. 

Gledališče Park

cena vstopnice:
prostovoljni prispevki

23. marec ob 19.00

UROŠ PERIĆ in BIG BAND KRŠKO 

GLASBA četrti, zadnji koncert Glasbenega abonmaja 2012/13 

TOREK

14 gledališka predstava 
Tom Lycos, Stefo Nantsou: KAMNI

GP ob 10.00  ČETRTEK

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN

13 gledališka predstava 
Tom Lycos, Stefo Nantsou: KAMNI

GP ob 10.00 

ZA GLEDALIŠKO-
LUTKOVNI ABONMA

SREDA

Big Band Krško je s samostojnim delovanjem pričel leta 1994, ko je vodenje skupine prevzel Aleš Suša. 
Programsko je orkester precej široko usmerjen in izvaja različne zvrsti glasbe - od revijske, plesne, 
swinga, latina, fusiona do funka in jazz rocka. Big Band Krško se uvršča v vrh slovenskih ljubiteljskih 
big bandov.

GLASBA

ZA GLEDALIŠKO-
LUTKOVNI ABONMA

Pevec, pianist in skladatelj Uroš Perić,  beli glasbenik z 
glasom črnskega jazz pevca, je  nenadomestljivi interpret 
pokojnega Raya Charlesa.  Uroš je doslej s svojimi 
nastopi razgrel občinstvo že na treh kontinentih – največji 
kompliment pa so mu dali Američani, rekoč: “Hvala 
bogu, da se še najde kdo, ki izvaja pristno ameriško soul 
glasbo.” Je prvi slovenski glasbenik, ki je nastopil na 
prestižnem jazz festivalu v Montreuxu v Švici in na 
znanem French Quarter Festivalu v New Orleansu!   
Snemal in nastopal je s številnimi big bandi po svetu in 
sodeloval z uveljavljenimi glasbeniki.
Zadnja zgoščenka duetov "Uroš Perić & friends" je bila z 
velikim uspehom v živo predstavljena v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma novembra 2010.  Pri nas bo nastopil z 
glasbeniki Big banda Krško, ki so ga spremljali tudi na 
njegovem koncertu maja lani v ljubljanskih Križankah. 

MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠTEFANA KOVAČA
zborovodja: TOMI BUŠINOSKI 

46. tradicionalni pomladni koncert  

FEBRUARJA
NAPOVEDANI 
KONCERT JE 
BIL PRESTAVLJEN

6. marec ob 20.00
 

Zasedba: Daliborka Ancel - harmonika, Petar Marić - kitara, Branko Smrtnik - kontrabas, Vesna Čobal 
- violina.
Glasbeniki akustične skupine Kontra-Kvartet iz Maribora 
so v slovenskem prostoru eni redkih, ki v pristni obliki 
izvajajo tradicionalno judovsko glasbo klezmer. Doslej 
so imeli številne koncertne nastope, med drugim tudi v 
obeh slovenskih sinagogah v Mariboru in Lendavi ter na 
srečanjih slovenske židovske skupnosti v Ljubljani. V 
zadnjem času so v tujini koncertirali na največjem 
festivalu klezmer glasbe v Safadu, v Izraelu, in  na 
mednarodnem poletnem festivalu v Novem Sadu. 
Skupina predanih glasbenikov, ki deluje že sedmo leto, si 
jetako nabrala obilico odrskih izkušenj in vedno znova 
jih veseli, ko  s svojim občutenim izvajanjem klezmer 
skladb navdušujejo poslušalce doma in v svetu.

cena vstopnice: 
7 EUR - v predprodaji
10 EUR - na dan 
                koncerta

Grajska dvorana

GLASBA koncert klezmer glasbe
KONTRA-KVARTET

foto perić



LUTKE 

SPOŠTOVANI ABONENTKE IN ABONENTI OBEH GLEDALIŠKIH ABONMAJEV,
s šesto, zadnjo predstavo PAZI, M@IL! se bo iztekla abonmajska gledališka sezona 2012/13. K 
vpisu abonmajev za novo sezono 2013/14  bomo konec meseca maja najprej povabili vas, 
dosedanje abonente. 

Komedija z originalnim naslovom You’re got hate mail je  
velika off-broadwayska uspešnica, ki je doživela 
premiero leta 2010 in je po treh letih še vedno 
razprodana. Napisala sta jo uspešna ameriška ustvarjalca 
Billy Van Zandt in Jane Milmore. Oba delujeta kot pisca 
in igralca hkrati, zato ne preseneča, da v svoji komediji 
tudi igrata.  
Pri nas so se besedila v prevodu Lada Bizovičarja  
lotili režiser in igralci, ki se ponašajo z  najvišjimi 
nagradami na področju komedije pri nas. Vsi so 
namreč dobitniki naziva žlahtna komedijantka, 
komedijant oziroma režiser, ki ga vsako leto podeljuje 
žirija festivala Dnevi komedije v Celju. Nekateri so 
žlahtne nazive prejeli celo večkrat.
Situacijska komedija se loteva sodobnega elektronskega 
komunuciranja in neslutenih zapletov, ki jih lahko 
povzroči en sam nepremišljen „klik“, zaradi katerega 
prejme elektronsko pismo napačen naslovnik. 

PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC                                                                                                                                       PRODAJA STOPNIC  IN REZERVACIJA V

19. marec ob 20.00
ZA  ABONMA
DRAMA/KOMEDIJA 
IN IZVEN

19. marec ob 17.30
ZA ABONMA 
KOMEDIJA IN IZVEN

V primeru komedije Pazi, m@il! dobi strastno in drzno Maksovo (Matjaž Tribušon) pismo, ki je 
namenjeno njegovi tajnici in sočasno ljubici Evi (Mojca Fatur), naivna žena Sara (Nataša Barbara 
Gračner). Ker se slednja z elektronskim dopisovanjem šele seznanja, prepošlje pismo prijateljici Vandi 
(Vesna Pernarčič), da bi ji ta pomagala razumeti neobičajno vsebino. Vanda, računalniško zelo spretna 
intelektualka, ogorčena zaradi Maksovega varanja, se vrine v dopisovanje. Ker Maks  preko 
elektronske pošte svoje erotične podvige deli tudi s  prijateljem  Luko (Gojmir Lešnjak Gojc), se 
splete klopčič komičnih zmešnjav, po katerih ni nič več, kot je bilo prej. Burni dogodki, ki jih 
spremljamo preko elektronskega dopisovanja petih vpletenih,  se razpleteje povsem nepričakovano.  

Vstopnice lahko tudi rezervirate po telefonu, vendar velja rezervacija največ tri dni in največ do dva dni pred dogodkom.

PREDSTAVA TRAJA URO IN POL IN NIMA ODMORA.

cena vstopnice za izven:
18 EUR
16 EUR - upokojenci,
          dijaki, študenti  

Režija: Jaša Jamnik.
Igrajo: Nataša Barbara Gračner, Vesna Pernarčič, Mojca Fatur, Gojmir Lešnjak Gojc, Matjaž Tribušon.

šesta, zadnja predstava Abonmaja komedija in Abonmaja drama/komedija 2012/13 
Billy Van Zandt in Jane Milmore: PAZI M@IL! - ŠPAS teater Mengeš

 
Gledališče Park

Režija: Alojz Domnik.
Igrajo: Alojz Domnik, Nenad Perić, Vili Kovač, Matej Mertük, Berta Kološa, Lucija Rožman, Gaja 
Zadravec, Simona Cizar, Barbara Čarni, Sandra Pörš, Jožef Brunec, Peter Jadrič, Janez - Jani Žilavec, 
Boštjan Sinic, Klara Draković, Malvina Bernjak in Boštjan Lačen. 

ljubiteljska gledališka predstava 
Feri Lainšček: NEDOTAKLJIVI - KUD ŠTEFAN KOVAČ - Gledališka skupina 

 
Grajska dvorana

GLEDALIŠČE  

1. marec ob 19.00
PREMIERA

5. in 7. marec ob 19. 00
PONOVITVI

cena vstopnice: 
8 EUR - v predprodaji 
12 EUR -  na dan 
predstave

cena vstopnice: 
15 EUR
13,50 EUR - za dijake,
študente, upokojence in
abonente obeh 
gledaliških in Glasbenega
abonmaja  - popust velja 
samo v predprodaji

Režija: Jurij Zrnec. Igra: Janez Hočevar - Rifle,  igralka v predfilmu: Polona Vetrih.
Bjarni Haukur Thorsson: STAR FOTR - SiTi Teater BTC in KREKER Gledališče Park 

GLEDALIŠČE monokomedija - ponovitev januarja razprodane uspešnice 

8. marec ob 19.00
ZA IZVEN Smešna plat neizogibnega staranja za vse, ki jih je groza 

trenutka, ko jim bodo mlajši  prijazno odstopili sedež. Kaj 
se zgodi, ko vas zapustijo otroci in vaš dom napolnijo 
vnuki? Sladke skrbi sodobnega dedka nam bo zaupal Janez 
Hočevar Rifle v režiji Jurija Zrneca. Dva mojstra 
humorja, ena odlična predstava za vse generacije! 
O predstavi so pisali: 
„ Sladke skrbi sodobnega dedka nam  zaupa Janez Hočevar 
Rifle, ki je prejemnik treh največjih nagrad na področju 
kulture: nagrade Prešernovega sklada, Borštnikovega 
prstana in Viktorja za življenjsko delo. Predstava je koktajl 
situacijske in karakterne komike, izpovedi starega fotra in 
besednih dvobojev med dedkom in babico. Vse skupaj skozi 
očala večkrat nagrajenega igralca in režiserja Jurija 
Zrneca.“ SIGLEDAL.ORG
PREDSTAVA TRAJA URO IN POL IN NIMA ODMORA. 

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 - Gledališču 
Park in Grajski dvorani.

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

GLEDALIŠČE

Kamni je dramatizirana resnična zgodba o dveh fantih, ki sta 
metala kamenje z mostu nad avtocesto in tako ubila voznika. 
Napisana je kot igra za dva igralca, ki preigravata lika 
dečkov in dveh detektivov skozi vso igro.
Tekst je doživel mnogo uprizoritev in dosegel velik uspeh po 
svetu zahvaljujoč aktualni tematiki in napeti zgodbi, ki 
uporablja vse elemente, celo stereotipe filmskih detektivk, 
družbeni angažiranosti, modernega koncepta, v katerem se 
odraža sodoben pogled na gledališče za otroke in mlade, in 
predvsem zaradi vešče izpisanih karakterjev, ki dajejo 
izrazite možnosti za igralske kreacije. 

peta predstava Gledališko-lutkovnega abonmaja  2012/13 

V nekem majhnem mestu, na koncu mirne ulice stoji 
snežak, na prvi pogled čisto navaden, le namesto metle ima 
v roki papirnato rožo. Snežinke nežno padajo in vse je tiho 
in mirno. Ko odbije ura polnoč,  se snežak prebudi,  izza 
vogala pa proti njemu  koraka snežak z metlo v rokah. 
"Oprosti to je moja ulica, v njej ni prostora za oba!", se 
jezno oglasi. Ko pa se pojavi še tretji snežak in se nemarno 
zaleti vanj, se  med snežaki  vname prepir ...

Gledališče Park

cena vstopnice za izven:
4 EUR

Režija: Irena Rajh Kunaver.
Igrata:  Marjan Kunaver in Ana Špik.

11. marec ob 17.00
ZA LUTKOVNI 
ABONMA IN IZVEN

11. in 12. marec
dopoldan
ZA LUTKOVNI 
ABONMA
 V Zimski pravljici spoznamo tri snežake, ki se borijo za svoj prostor v ulici in jih šele kužkov klic na 

pomoč pripravi do tega, da mu s skupnimi močmi pomagajo  najti  njegov dom. Lutkovna predstava o 
majhnih zimskih radostih in prijateljstvu je nastala po motivih zgodbe Trije snežaki Milana Pavlika. 

Gledališče Park

Režija: Ivica Šimić. 
Igrata: Jernej Kuntner in Matevž Müller.

13. in 14. marec 
dopoldan
ZA GLEDALIŠKO-
LUTKOVNI ABONMA 

O predstavi so pisali:
„Stefo Nantsou in Tom Lycos resnično zgodbo s prvih strani avstralskih častnikov preselita na oder; kot 
zgodbo o nekem času in prostoru, o življenju mladih na cestah, prepuščenosti samim sebi, obtožbi za uboj. 
Tudi o sankcioniranju, krivdi in obtoževanju, o čustvih refleksiji, življenju po-prelomnem dogodku. 
Gledališko besedilo nagovarja občinstvo in pričakuje debato ter odločitev, kdo je v tej zgodbi kriv, kaj se 
skriva za dejanjem. Predstava v režiji Ivice Šimića je hitra, močna, energična, posebej virtuozno je 
zrežirana in odigrana menjava vlog...“ Tanja Jaklič, Delo
PREDSTAVO SI BODO OGLEDALI UČENCI 8. IN 9. RAZREDOV OSNOVNIH ŠOL.

Tom Lycos, Stefo Nantsou: KAMNI - Lutkovno gledališče Ljubljana / Dramski oder

cena vstopnice: 
5 EUR

GLEDALIŠČE

FRU-FRU: ZIMSKA PRAVLJICA - Gledališče FRU-FRU 
šesta, zadnja predstava Lutkovnega abonmaja 2012/13 

„Po romanu domačina Ferija Lainščka 
NEDOTAKLJIVI je nastala radijska igra in bil 
posnet film ŠANGHAJ. Radosti me, da je zdaj 
pred nami še gledališko delo, ki je našlo pot na 
oder v domačem okolju, v Murski Soboti. Delo z 
gledališkimi ljubitelji mi je bilo v posebno 
veselje, saj smo navezali pristen in iskren 
odnos. Vzdušje med samim delovnim procesom 
je bilo prijateljsko in prežeto z ustvarjalnim 
hotenjem. Vsi tisti, ki ste morda brali njegov 
roman, poslušali radijsko igro, ali si ogledali 
film Šanghaj, imate priložnost, da si zdaj 
ogledate tudi gledališko delo.“ Alojz Domnik
Nedotakljivi Ferija Lainščka so za bralca poskus bivanjskega razumevanja Romov in njihovega 
"izvirnega greha", v drugem delu pa sledi mitu zgodba o banalni in kruti resničnosti evropskega 
romskega življenja. Pred nami razgrinja plast duhovne in stvarne resničnosti tik ob nas, vendar ve, 
kdaj mora obmolkniti in prepustiti skrivnost "ciganske duše" Romom samim.


