
 

FEBRUAR 2022� GP�Gledališče�park

 2 SREDA gledališka�predstava
REFORMATORJI NA ODRU ZA OSNOVNE ŠOLE GP dopoldan

� 3� ČETRTEK film
PRAVI MOŠKI

tekmovalni�program�
Berlinale�2021 GP ob 19.00 

� 5� SOBOTA film
PRAVI MOŠKI

tekmovalni�program�
Berlinale�2021 GP ob 19.00 

 6 NEDELJA film
PRAVI MOŠKI

tekmovalni�program�
Berlinale�2021 GP ob 19.00 

� 7� PONEDELJEK slovesnost�Mestne�občine�Murska�Sobota
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU GP ob 19.00 

�10� ČETRTEK film
IZGUBLJENE ILUZIJE

tekmovalni�program
Benetke�2021,�
San�Sebastian�2021 GP ob 19.00 

�12� SOBOTA film
IZGUBLJENE ILUZIJE

tekmovalni�program
Benetke�2021,�
San�Sebastian�2021 GP ob 19.00 

�13� NEDELJA film
IZGUBLJENE ILUZIJE

tekmovalni�program
Benetke�2021,�
San�Sebastian�2021 GP ob 19.00 

�16� SREDA potopisno�predavanje
S KOLESOM OD LIZBONE DO DAKARJA GP ob 19.00 

�17� ČETRTEK film
SMRT NA NILU

film,�posnet�po�romanu�
Agathe�Christie GP ob 19.00 

�18� PETEK koncert
PRAŠNATI GP ob 19.00 

�19� SOBOTA film
SMRT NA NILU

film,�posnet�po�romanu�
Agathe�Christie GP ob 19.00 

 20 NEDELJA film
SMRT NA NILU

film,�posnet�po�romanu�
Agathe�Christie� GP ob 19.00 

 23 SREDA predstava,�Špas�teater
VEČNO SAMSKA

komedija
GP ob 19.00 

�24� ČETRTEK film
CYRANO

ZA SREDNJE ŠOLE
glasbena�drama GP dopoldan 

�24� ČETRTEK film
CYRANO

glasbena�drama
GP ob 19.00 

�26� SOBOTA film
CYRANO

glasbena�drama
GP ob 19.00 

 27 NEDELJA film
CYRANO

glasbena�drama
GP ob 19.00 

GLASBA

 
 

koncert

PRAŠNATI
Zasedba: Andi Sobočan (cimbale), Boštjan Rous (saksofon, klarinet, glas), 
Boštjan Baša (harmonika), Tomi Došen (bobenček) in Luka Ščavničar (kontrabas).
Glasbeniki, ki so se v preteklosti kalili v različnih glasbenih 
zvrsteh in glasbenih sestavih, so prvič na oder Gledališča Park 
stopili kmalu po prazniku zaljubljencev leta 2017. Skorajda na 
peto obletnico bodo zdaj že dobro poznani oder spet zasedli s 
prepletom starogradske glasbe, swinga, slovenske popevke, ru-
skih romanc, italijanskih kancon in francoskih šansonov.
Nekaj mladega in nekaj starega bi lahko dejali o njihovi muziki; pre-
verjenega, pa vendar nevsakdanjega, s kančkom hudomušnosti in 
varieteja, prepletenega s standardnimi ritmi in zapakiranega v dokaj 
neobičajno instrumentalno zasedbo.

SLOVESNOST

 
 

SLOVESNOST�MESTNE�OBČINE�MURSKA�SOBOTA 
OB�SLOVENSKEM�KULTURNEM�PRAZNIKU
Na slovesnosti bo župan dr. ALEKSANDER JEVŠEK podelil 
nagrade Mestne občine Murska Sobota za dosežke v kulturi:
- priznanji za uspešno delo: TOLKALNA SKUPINA MURSKA 

PERCUSSION ENSEMBLE in OLGA KOUS,
- plaketo za pomembne dosežke v zadnjih dveh letih: TAMARA 

ANDREJEK,
- nagrado za življenjsko delo: BEA BABOŠ.
Slavnostna govornica bo pisateljica, prevajalka in publicistka 
SUZANA TRATNIK. 
Nastopila bo zasedba FAKE ORCHESTRA. 
Zasedba že od leta 1997 deluje kot glasbeni kolektiv, njegovi bolj ali 
manj stalni člani in redni gostje pa so številni slovenski glasbeniki 
najvišjega razreda. Nastopajo na pomembnih prizoriščih doma in v 
tujini. Tokrat bodo predstavili repertoar uglasbene poezije pesnikov 
Franceta Prešerna, Frana Milčinskega Ježka, Ceneta Vipotnika, Mi-
lana Dekleve in Barbare Pogačnik ter prelepo prekmursko ljudsko 
pesem.

Gledališče Park 
18. februar ob 19.00

Organizator: Javni sklad 
Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti, območna 
izpostava Murska Sobota, 
v soorganizaciji z Zavodom 
za kulturo, turizem in šport 
Murska Sobota

cena vstopnice: 
7 evrov – v predprodaji 
10 evrov – na dan koncerta

Gledališče Park 
7. februar ob 19.00

brezplačne vstopnice

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

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK BO FEBRUARJA ODPRTA:
– od torka do petka od 14. do 17. ure – te dni tudi uro pred večernimi dogodki, 

– vsako soboto in nedeljo – uro pred projekcijo filma. 
Med nastajanjem Koledarja kulturnih prireditev sta pogoja za obisk dogodkov v Gledališču Park  

predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT z osebnim dokumentom in nošenje zaščitne kirurške oz. FFP2 maske.

Do 30. junija 2022 lahko še vedno unovčite BON21 tudi za nakup vstopnic v Gledališču Park.
Najnižja vrednost, za katero lahko unovčite BON21 (oz. del vrednosti bona) v Gledališču Park, je 15 evrov.

BON21 lahko unovčite pri blagajni Gledališča Park do 3 dni pred dogodkom, saj postopek plačevanja z bonom 
traja več časa kot običajen nakup vstopnice.

Dokumenti, potrebni pri unovčevanju bonov:
Predložite obojestransko fotokopijo osebnega dokumenta imetnika bona in izpolnjen obrazec BON21 

(obrazec lahko najdete na naši spletni strani www.zkts-ms.si ali ga dobite pri blagajni Gledališča Park).
Več informacij o unovčevanju bonov lahko preberete na strani Finančne uprave.

BON21� � � �BON21� � � BON21� � � BON21� � � BON21� � � BON21� � � BON21

BLAGAJNA�GLEDALIŠČA�PARK

 FEBRUAR 2022



 

GLEDALIŠČE

 
 

komedija

Boštjan�Gorenc�-�Pižama:�REFORMATORJI�NA�ODRU
Igrata: Boštjan Gorenc - Pižama in Nik Škrlec.
Boštjan Gorenc Pižama je pisatelj, prevajalec, komik in “podkaster”. 
Kot veliki zaljubljenec v jezik, ki je tudi skupni imenovalec vsega, 
s čimer se ukvarja, se je z veseljem in veliko študijsko vnemo lotil 
tudi snovanja stripa o dobi utemeljevanja slovenskega knjižnega je-
zika. V predstavi upodablja Adama Bohoriča. Reformatorji v stripu 
so ena odmevnejših knjižnih zgodb preteklega leta, ki se je preselila 
na oder.
Kako smo Slovenci dobili prvo Biblijo Jurija Dalmatina in prvo 
slovnico Adama Bohoriča? Drama, zapleti, pogum in vizija veli-
kih ljudi v odrski adaptaciji stripa navdušujejo mlade in odra-
sle. Predstava preseneča in popelje v odkrivanje zgodb velikih osebnosti slovenske reformacije.

FILM

 
 

SPOŠTOVANE OBISKOVALKE IN OBISKOVALCI GLEDALIŠČA PARK,
tudi v februarju vas vabimo na ogled filmov. Dva sta zaznamovala filmske festivale že v letu 2021 in filmski 
svet navdušujeta tudi v letu 2022. Gre za filma Pravi moški in Izgubljene iluzije. Dva pa sta težko priča-
kovana celovečerca, ki bosta luč kinematografov šele ugledala. To sta razburljiva filmska zgodba Smrt na 
Nilu, posneta po romanu Agathe Christie, in glasbena drama Cyrano.

film

PRAVI�MOŠKI�(Ich�bin�dein�Mensch),�Nemčija,�102min�
Režija: Maria Schrader. 
Igrajo: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw, Wolfgang Hübsch, Annika Meier, Falilou Seck, 
Jürgen Tarrach, Henriette Richter-Röhl.
Pravi moški je igriva in duhovita zgodba o ljubezni, hrepenenju 
in o tem, kaj nas dela ljudi. 
Alma je znanstvenica, zaposlena v slovitem Pergamonskem muzeju 
v Berlinu. Da bi si zagotovila denar za svoje raziskave, privoli v 
sodelovanje pri nenavadnem eksperimentu. Tri tedne bo morala so-
bivati s humanoidnim robotom, ki naj bi se v tem času preobrazil v 
Alminega idealnega partnerja. Tako znanstvenica spozna Toma, čed-
nega robota v človeški podobi, ki je ustvarjen za to, da jo osreči. Le 
kaj bi lahko šlo narobe? 
»Ni nezanimivo, da v našem filmu glavni ženski lik veliko težje objektivizira svojega moškega robota, ga težje 
vidi kot sredstvo za užitek. V primerjavi z moškim, ki ga spozna pozneje v filmu; ta ima svojo robotko in prota-
gonistki zaupa: ‘Ugotoviti moram, kakšna je njena cena, da jo obdržim.’ Ne želim posploševati, vendar se zdi, da 
so moški bolj nagnjeni k obravnavanju žensk kot objektov.« (Maria Schrader)

FILM

 
 

film

IZGUBLJENE�ILUZIJE�(Illusions�perdues),�Francija,�Belgija,�141min
Režija: Xavier Giannoli.
Igrajo: Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar, 
Gérard Depardieu, André Marcon, Louis-Do de Lencquesaing, Jean-François Stévenin.
Razkošna filmska priredba istoimenskega Balzacovega romana je 
pripoved o ljubezni, poželenju, bolestnih literarnih ambicijah ter 
moči medijev in denarja.
Francija, 19. stoletje. Mladi, še ne uveljavljeni pesnik Lucien živi v 
podeželskem mestecu Angouleme. Podnevi dela v tiskarni, ob veče-
rih pa piše pesmi in ljubimka z aristokratinjo Louise. Ko se po mestu 
o njiju razširijo zlobne govorice, pobegneta v Pariz, kjer pa Louise 
mladega ljubimca kmalu zapusti. Prepuščen samemu sebi Lucien 
začne spoznavati zakulisje velemesta, ki ga poganjata sla po dobičku 
in brezsramna hinavščina v časopisnih medijih, ki v tistem času pri-
dobivajo vedno večjo moč in vpliv.

POTOPIS

 
 

potopisno�predavanje

S�KOLESOM�OD�LIZBONE�DO�DAKARJA, 
popotnik�in�rekreativni�kolesar�Marko�Mohorčič
Marko Mohorčič je preživel dva meseca in pol kolesarskega življe-
nja na 5273 km dolgi poti od Lizbone do Dakarja.
Predstavlja pot ter pokrajino petih držav ob neskončni prijaznosti 
preprostih ljudi, lepote Iberskega polotoka, goratega Maroka in vro-
če Sahare.
Od neskončnih klancev Atlasa prek nemirne Zahodne Sahare, z naj-
daljšim vlakom na svetu v osrčje Mavretanije, skozi čudovite parke 
in plaže Senegala vse do legendarnega Dakarja.

FILM

 
 

film

SMRT�NA�NILU�(Death�on�the�Nile),�ZDA,�140min
Režija: Kenneth Branagh.
Igrajo: Gal Gadot, Armie Hammer, Kenneth Branagh, Rose Leslie.
Film Smrt na Nilu, posnet po romanu Agathe Christie iz leta 
1937, je drzna skrivnostna grozljivka, ki predstavlja čustveni 
kaos in smrtonosne posledice posesivne ljubezni.
Mlada, bogata in čudovita Linnet Ridgeway ima vse. Tisto, česar 
nima, vzame. Na primer zaročenca svoje najboljše prijateljice Jac-
kie. Ko se Linnet in njen novi izbranec odpravita na medene tedne 
s popotovanjem po reki Nil, nič več ne zaščiti Jackie pred njenimi 
demoni. In niti zloglasni detektiv Hercule Poirot ne more preprečiti 
zločina iz strasti.
Smrt na Nilu znova združuje filmsko ekipo, ki stoji za svetovno uspešnico Umor na Orient Ekspresu iz leta 2017 
s petkratnim nominirancem za nagrado oskar, Kennethom Branaghamom na čelu. Obul je čevlje ikoničnega de-
tektiva Poirota, pridružila pa se mu je zvezdniška ekipa osumljencev.

GLEDALIŠČE

 
 

komedija

VEČNO�SAMSKA,�Špas�Teater�
Režija: Tijana Zinajić.
Igrata in plešeta: Tina Gorenjak in Arnej Ivković.
Vedno bolj se zdi, da je samskost postala kuga 21. stoletja. Nekaj, 
pred čemer starši svarijo otroke in nas poskušajo rešiti vse revije 
s svojimi »10 nasveti, kako ga zapeljati«. Nekaj, kar je včasih res 
za zjokat. Ampak … predstava bo dokazala, da je samski stan 
lahko ena velika komedija.
Resnično, brez cenzure, odkrito, razkrivajoče, absolutno zabavno, 
s samskim srcem na dlani bo Tina razkrila vse neverjetne, a vendar 
resnične zgodbe svojih samskih let! Čeprav v šali pravi, da je za-
njo samskost tragedija, organizator zagotavlja, da se boste ob njeni 
zgodbi gotovo zjokali. Od smeha seveda!

FILM

 
 

film

CYRANO�(Cyrano),�ZDA,�124min
Režija: Joe Wright.
Igrajo: Peter Dinklage, Haley Bennett, Ben Mendelsohn, Kelvin Harrison ml., Bashir Salahuddin.
Brezčasna zgodba o ljubezenskem trikotniku, v katerem so ujeti 
dekle in dva moška, ki se borita za njeno srce.
Priznani režiser Joe Wright bo v novi glasbeni drami gledalce obdal 
s simfonijo čustev z glasbo, romantiko in lepoto v Cyranoju in tako 
na novo predstavil brezčasno zgodbo o srce parajočem ljubezenskem 
trikotniku.
Človek pred svojim časom, Cyrano de Bergerac, zna zaslepiti bodisi 
s svojimi ostrimi besedami bodisi z briljantno igro z mečem v dvo-
boju. A ker je prepričan, da zaradi svojega videza ni vreden ljubezni 
svoje predane prijateljice, žareče Roxanne, ji Cyrano svojih čustev 
še ni izlil – in Roxanne se je na prvi pogled zaljubila v Christiana. Slednjemu Cyrano pomaga, da bi osvojil njeno 
srce in namesto njega piše ljubezenska pisma …

NAPOVEDUJEMO�ZA�MAREC      NAPOVEDUJEMO�ZA�MAREC
Gledališče Park 
11. marec ob 19.00  
12. marec ob 19.00

koncert:�LUKA�BASI�(organizator�Glasbeno�društvo�Art�Music)
Simpatični pevec Luka Basi je odre začel osvajati leta 2016. Zaljubljen je v dalmatin-
sko glasbo, oboževalce pa navdušuje tudi na različnih festivalih.

Gledališče Park 
18. marec ob 19.00

koncert:�HAMO�&�TRIBUTE�2�LOVE
Hamo & Tribute 2 Love »lubezen« nosijo že v svojem imenu, v svoji glasbi pa nežna 
iskanja tega tako poznanega, a hkrati tako izmuzljivega in zapletenega čustva mešajo 
s strastjo, večnim rokom in bluzom. Na odru Gledališča Park bodo predstavili nove 
»lubezenske« zgodbe.

Gledališče Park 
15. marec ob 19.00

predavanje:�ALJOŠA�BAGOLA�–�KAKO�BITI�V�REDU�(organizator�Špas�Teater)
Slovenski kreativni direktor desetletja, avtor knjižnih uspešnic in fatalni moški 2021 
na naš oder prihaja z najbolj priljubljenim motivacijskim predavanjem Kako biti v 
redu.Glasbeni gost bo Balladero.

Gledališče Park 
23. marec ob 19.00

gledališka�predstava:�ŠOLA�ZA�ŽENE�(organizator�SNG�Maribor)
Komedija o tem, kako najti in vzgojiti obvladljivo bejbo. Igrajo: Vladimir Vlaškalić, 
Ana Urbanc, Liza Marijina, Petja Labović, Maša Žilavec, Vojko Belšak, Matevž Bi-
ber, Ivica Knez, Bojan Maroševič.

Gledališče Park 
2. februar dopoldan

cena vstopnice: 
6 evrov

Gledališče Park 
3. februar ob 19.00 
5. februar ob 19.00 
6. februar ob 19.00

cena vstopnice: 
4 evre

Gledališče Park 
10. februar ob 19.00 
12. februar ob 19.00 
13. februar ob 19.00

cena vstopnice: 
4 evre

Gledališče Park 
16. februar ob 19.00

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

Gledališče Park 
17. februar ob 19.00 
19. februar ob 19.00 
20. februar ob 19.00

cena vstopnice: 
4 evre

Gledališče Park 
23. februar ob 19.00 
Organizator:  
Špas Teater

cena vstopnice: 
19 evrov – v predprodaji 
21 evrov – na dan predstave

Gledališče Park 
24. februar dopoldan 
24. februar ob 19.00 
26. februar ob 19.00 
27. februar ob 19.00

cena vstopnice: 
4 evre


