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akustični koncert 
1na1: ŠTRAS & BOJAN CVJETIĆANIN 

PETEK  1 GP ob 19.00
 

ČETRTEK28 film
DOWNTON ABBEY: NOVA DOBA 

GP ob 19.00

 NEDELJA24

GP ob 19.00 

film 
IZGUBLJENO MESTO 

PETEK 22 GP ob 20.00slovesnost in koncert ob dnevu upora proti okupatorju
HEJ, PARTIZAN!
 

 

SOBOTA16 GP ob 19.00 
   

film
VOJVODA
                 

nagrada: Benetke  2021

GP ob 19.00

 

SOBOTA  23 koncert 
SAMO BUDNA & BAND: SANJE SO VEČNE

ČETRTEK5 GP ob 19.00
  

evropski filmski dnevi 
BEŽI

nominacija za nagrado LUX   

SOBOTA30 film
DOWNTON ABBEY: NOVA DOBA

GP ob 19.00

 

Gledališče Park
22. april ob 20.00

cena vstopnice:
18 evrov – v predprodaji
22 evrov – na dan dogodka 

Tennessee Williams: MAČKA NA VROČI PLOČEVINASTI STREHI, SNG Maribor 

PREDSTAVA TRAJA 2 URI IN 40 MINUT, IMA EN ODMOR.

SREDA6  GP ob 19.00
 

potopisno predavanje 
ČERNOBIL, UKRAJINA, Igor Jurišič

NEDELJA3 GP ob 19.00film
PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO 

 GP ob 19.00 

 

NEDELJA  10 film 
BATMAN

ČETRTEK21 GP ob 19.00 
   

film
IZGUBLJENO MESTO                     

ČETRTEK14 GP ob 19.00film 
VOJVODA
                    

SREDA20 gledališka predstava. 
REFORMATORJI NA ODRU

GP dopoldan   

ČETRTEK 7 GP ob 19.00
   
 

film 
BATMAN

nagrada: Benetke 2021

GP ob 18.00PETEK8 osrednja slovesnost
OB SVETOVNEM DNEVU ROMOV                    
             

za osnovne šole

NOVI TERMIN 
za 28. marec napovedanega koncerta

GP ob 19.00  SOBOTA  9 koncert 
HAMO & TRIBUTE 2 LOVE

7 vesen FSF 2021

Režija: Jan Krmelj. Igrajo: Liza Marijina, Petja Lbović, Nataša 
Matjašec Rošker, Vladimir Vlaškalič ...
Kultna ameriška drama Tennesseeja Williamsa Mačka na vroči 
pločevinasti  strehi (1955),  za  katero  je  prejel  Pulitzerjevo  
nagrado,  velja  za  eno  najboljših  dram  20. stoletja. Jan  Krmelj,  
eden vidnejših  predstavnikov  najmlajše  generacije  režiserjev, je 
Williamsovo besedilo bral kot portret egoizma in utesnjenosti, s 
katerima se spopadajo vsi  člani  družine  Pollitt.  

Redni filmski program bomo v maju predvajali ob četrtkih in sobotah. Izbor z oskarji nagrajenih 
filmov bomo objavili na spletni strani www.zkts-ms.si. Če želite, da vas o izboru filmov obvestimo 
po elektronski pošti, nam to sporočite na info@zkts-ms.si.

SOBOTA2 GP ob 19.00film 
PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO

7 vesen FSF 2021

TOREK12 GP ob 19.00 gledališčka predstava
MAČKA NA VROČI PLOČEVINASTI STREHI
                    

SNG Maribor

NEDELJA17 film
VOJVODA

GP ob 19.00   nagrada: Benetke 2021

 
HEJ, PARTIZAN!, Partizanski pevski zbor

Gledališče Park
12. april ob 19.00  

Na slovesnosti Mestne občine Murska Sobota ob dnevu upora proti 
okupatorju bodo zazvenele partizanske pesmi Partizanskega 
pevskega zbora. 
Partizanske pesmi zaradi pomena pri ohranjanju zavesti o prelomnem 
zgodovinskem obdobju druge svetovne vojne niso izginile iz spomina 
ljudi. Zbor ohranja partizanske in domoljubne pesmi iz zgodovine 
zadnjih sto let, ko se je slovenski narod bojeval za svoj obstoj.

BON21 BON21 BON21 BON21 BON21 BON21

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.

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK 

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK BO APRILA IN MAJA ODPRTA:

– od torka do petka od 14. do 17. ure – te dni tudi uro pred večernimi dogodki,
– v soboto in nedeljo – uro pred večernimi dogodki.  

Med nastajanjem Koledarja kulturnih prireditev je pogoj za obisk dogodkov v Gledališču Park 
nošenje zaščitne kirurške oz. maske FFP2.

6 PETEK evropski filmski dnevi 
VELIKA SVOBODA

nominacija za nagrado LUX GP ob 20.00

NEDELJA8 koncert 
ANTONINO DE LUCA

16. mednarodno srečanje 
harmonikarjev   

GP ob 20.00

PONEDELJEK9 evropski filmski dnevi 
KAJ VADIS, AIDA?  

nominacija za nagrado LUX GP ob 19.00

SREDA11 potopisno predavanje 
JAPONSKA, Matjaž Corel  

GP ob 20.00

PETEK13 koncert 
KRESLIN IN MOMENTO CIGANO

GP ob 20.00
  

GLEDALIŠČE drama 

SLOVESNOST

brezplačne vstopnice 

koncert ob dnevu upora proti okupatorju 



GLASBA

Gledališče Park 
13. maj ob 20.00 

FILM

Po letih tavanja po ulicah Gothama in z le nekaj zanesljivimi 
zavezniki osamljeni maščevalec Batman postane edino utelešenje 
pravice med someščani. 
Ko elito Gothama napade sadističen morilec, vrsta skrivnostnih 
namigov popelje viteza teme globoko v podzemlje, kjer naleti na Selino 
Kyle, tudi Catwoman, Pingvina, Carminea Falconea in seveda 
Ugankarja.

cena vstopnice: 
4 evre

BATMAN (The Batman), ZDA, 175min
FILM film

Gledališče Park 
5. maj ob 19.00: 
FLEE
6. maj ob 20.00: 
VELIKA SVOBODA
9. maj ob 19.00: 
QUO VADIS, AIDA? 

Boštjan Gorenc - Pižama: REFORMATORJI NA ODRU

Gledališče Park
14. april ob 19.00
16. april ob 19.00
17. april ob 19.00

film  
VOJVODA (The Duke), Velika Britanija, 96min

Zabavna, na resnične dogodke oprta zgodba o preprostem človeku, 
ki je s plemenitim namenom prekršil zakon in postal legenda. Leta 
1961 je šestdesetletni taksist Kempton Bunton iz Narodne galerije v 
Londonu ukradel znameniti Goyev portret vojvode Wellingtona. V 
zameno za vrnitev slike je zahteval nenavadno odkupnino – britanska 
vlada naj nameni več pozornosti (in denarja) oskrbi ostarelih. To drzno 
dejanje je dodobra razburkalo britansko politiko.

cena vstopnice: 
5 evrov  

komedijaGLEDALIŠČE

Gledališče Park
20. april dopoldan
ZA OSNOVNE ŠOLE Kako smo Slovenci dobili prvo Biblijo Jurija Dalmatina in prvo 

slovnico Adama Bohoriča? Boštjan Gorenc Pižama je pisatelj, 
prevajalec, komik in podkaster. Kot velik zaljubljenec v jezik se je z 
veseljem in veliko študijsko vnemo lotil tudi snovanja stripa o dobi, v 
kateri se je utemeljeval slovenski knjižni jezik. V predstavi upodablja 
Adama Bohoriča. 

Gledališče Park 
11. maj ob 20.00

16. mednarodno srečanje harmonikarjev Pannoniaccordion med 7. in 10. 
majem 2022 organizira Društvo harmonikarjev Murska Sobota. V 
Gledališču Park bo nastopil svetovno znani italijanski glasbenik 
harmonikar Antonino de Luca, ki koncertira v najbolj elitnih koncertnih 
dvoranah po svetu.  

Gledališče Park
2. april ob 19.00
3. april ob 19.00 
 

Gledališče Park
7. april ob 19.00
10. april ob 19.00
  

Gledališče Park
9. april ob 19.00

Dinamični, iskreni in iskrivi koncerti bluzovske improvizacije so že 
leta ključni adut skupine Hamo & Tribute 2 Love. Albuma 3P in 4K 
sta jih trdno zasidrala med najbolj priljubljene izvajalce na slovenskem 
glasbenem prizorišču, njihova nova vinilna plošča Iz4Kani skorlajv pa 
prinaša svežino v njihov koncertni repertoar.

HAMO & TRIBUTE 2 LOVE  
Zasedba: Matevž Hamo Šalehar (glas, kitara), Martin Janežič Buco (bobni, tolkala), Denis Horvat Duki 
(klaviature), Peter Dekleva (kitara), Uroš Škerl  Kramberger Hipi (basovska kitara). 

GLASBA koncert  

Gledališče Park 
8. april ob 18.00

OB SVETOVNEM DNEVU ROMOV
Leta 1971 je v Londonu potekal prvi svetovni kongres Romov, 8. 
april pa je postal svetovni dan Romov, ki ponuja priložnost za 
razmislek in večjo ozaveščenost ljudi o kulturi in pravicah pogosto 
socialno izključene, a hkrati največje manjšinske skupnosti v Evropi. 
Zveza Romov Slovenije tudi letos organizira osrednjo slovesnost, ki 
obuja spomin na pomemben zgodovinski dogodek.
Slavnostni govornik bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

SLOVESNOST

brezplačne vstopnice

osrednja slovesnost

Igrata: Boštjan Gorenc - Pižama in Nik Škrlec.

BEŽI (FLEE); režiser: Jonas Poher Rasmussen

Gledališče Park
8. maj ob 20.00

Amin se v animiranem filmu spominja svojega potovanja: kot otrok je iz Afganistana sam pribežal na Dansko. 
Poskuša sprejeti svojo preteklost, pa tudi sebe in svoje skrivnosti.
VELIKA SVOBODA (GROSSE FREIHEIT); režiser: Sebastian Meise   

Aida je prevajalka za mirovniške enote poleti leta 1995. Njena družina je 
med tisočimi, ki iščejo zaščito v taboru Združenih narodov. Aida izve, da 
njeno družino in bližnje čaka grozljiva usoda.

V povojni Nemčiji je Hans vedno znova zaprt, ker je gej. Sistematično 
ga zapirajo zaradi kršenja 175. člena nemškega kazenskega zakonika. 
Edina stalnica v njegovem življenju je obsojeni morilec Viktor.
KAJ VADIS, AIDA?; režiserka: Jasmila Žbanić

cena vstopnice:
19 evrov  – v predprodaji 
25 evrov  – na dan koncerta

film 

Prasica, slabšalni izraz za žensko je alterkomedija v jeziku z ulice o 
obdobju življenja, ko se preprosto zatakneš in ne veš, kako naprej. 
Mlada slikarka Eva kadi, pije, se priložnostno drogira, žurira in ne najde 
navdiha za slikanje. Znajde se v čudnem razmerju z mentorjem, 
najboljša prijateljica se seli v Berlin, za delo v knjigarni ne dobi plačila 
in povrhu vsega ji že tri mesece zaostaja menstruacija. Zave se, da mora 
spremeniti način življenja in pomoč poišče na spletnem brskalniku.

PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO, Slovenija, 90min
Režija: Tijana Zinajić. Igrajo: Liza Marijina, Tosja Flaker Berce, Anuša Kodelja, Jure Henigman, Lea Cok, Jernej 
Kogovšek, Jožica Avbelj, Špela Rozin, Nika Rozman ...

cena vstopnice:
4 evre

cena vstopnice: 
4 evre
 

Vodilna člana skupin MRFY in JOKER OUT sta med najbolj 
prepoznavnimi glasovi nove generacije slovenskega rocka. V 
nepozabnem akustičnem dialogu. Ena na ena o glasbi, prek glasbe.
Gregor Strasbergar je ustanovitelj skupine MRFY, pevec, glavni pisec 
skladb in besedil. Bojan Cvetićanin je član ljubljanske zasedbe Joker 
Out, ki na glasbeni misiji širi umazane misli v obliki „shagadelic rocka“.

FILM

cena vstopnice:
16 evrov – v predprodaji
19 evrov – na dan koncerta 

Gledališče Park
1. april ob 19.00

 

Režija: Matt Reeves. Igrajo: Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Barry Keoghan, Peter 
Sarsgaard, Andy Serkis.

akustični koncert
1NA1: ŠTRAS & BOJAN CVJETIĆANIN 

POTOPIS

Gledališče Park
6. april ob 19.00

potopisno predavanje  
ČERNOBIL, UKRAJINA, predsednik Popotniškega združenja Slovenije Igor Jurišič
V Ukrajini vlada vojna. Številni Ukrajinci so svojo domovino že 
zapustili, mnogi so se zatekli tudi v Slovenijo. Žitnica Evrope je 26. 
aprila pred 36 leti doživela največjo jedrsko nesrečo v zgodovini 
človeštva. Kombinacija človeške napake in tehnologije, ki je dopustila 
izklop vseh varnostnih sistemov, je pripeljala do katastrofe, ki so jo z 
nadčloveškimi napori uspeli zamejiti, saj sicer velik del Evrope ne bi bil 
primeren za življenje.

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

sedem vesen FSF 2021

Režija: Roger Michell. Igrajo: Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Mathew Goode, Anna Maxwell 
Martin, Aimee Kelly, Craigh Conway, Simon Hubbard, Jack Bandeira, Heather Craney.

nagrada: Benetke 2021

FILM film  
IZGUBLJENO MESTO (The Lost City), ZDA, 92min 

Režija: Aaron Nee, Adam Nee. Igrajo: Sandra Bullock, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Channing Tatum …
Akcijsko romantično komedijo sta režirala brata Adam Nee in 
Aaron Nee, ki sta tudi napisala scenarij skupaj z Orenom Uzielom in 
Dano Fox. Briljantna, a osamljena pisateljica Loretta Sage je v svojih 
priljubljenih romantično-pustolovskih romanih pisala o eksotičnih krajih 
s čednim manekenom z naslovnice Alanom, ki je svoje življenje posvetil 
utelešenju junaka Dasha.

Gledališče Park
21. april ob 19.00
24. april ob 19.00

cena vstopnice: 
4 evre  
GLASBA koncert  

SAMO BUDNA & BAND Z GOSTI: SANJE SO VEČNE  
Samo Budna, pevec in instrumentalist iz Ljutomera, je na slovenski 
glasbeni sceni že več kot 25 let. Bodisi kot dolgoletni sodelavec Vlada 
Kreslina, soustanovitelj Marko bande, nekdanji vodja zasedbe Posodi mi 
jürja ali zadnja leta kot vodilni mož skupine Samo Budna & Band. Gosti: 
Peter Beznec, Rudi Bučar, Ivana Karolina Budna. 

Gledališče Park
23. april ob 19.00

cena vstopnice: 
15 evrov – v predprodaji
18 evrov – na dan koncerta  
FILM film  

DOWNTON ABBEY: NOVA DOBA (Downton Abbey: New era), Velika Britanija, 125min Gledališče Park
28. april ob 19.00
30. april ob 19.00

Režija: Simon Curtis. Igrajo: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, 
Kevin Doyle, Joanne Froggatt …
Na velika platna se vrača zgodba premožne družine Crawley in 
njihovih služabnikov s posestva na angleškem podeželju v začetku 
20. stoletja. Potem ko so v goste sprejeli kralja in kraljico, se bo tokrat 
priljubljena družina odpravila na jug Francije, da bi odkrila skrivnost 
podedovane vile. 

cena vstopnice: 
4 evre  

EU FILMI evropski filmski dnevi

brezplačne vstopnice   

Predvajali bomo filme, ki so se prebili v finalni izbor za nagrado LUX. Podnaslovljeni so v vseh 24 uradnih jezikih 
Evropske unije. Cilj je približati raznolikost in bogastvo evropskega filma največjemu možnemu številu 
Evropejcev in spodbuditi javno razpravo o temah, ki jih obravnavajo filmi.

GLASBA jazzovski koncert v sklopu 16. mednarodnega srečanja harmonikarjev Pannoniaccordion  
ANTONINO DE LUCA 

brezplačne vstopnice   

POTOPIS

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

potopisno predavanje  
JAPONSKA, popotnik Matjaž Corel
Matjaž Corel se je z družino podal na ne ravno običajno večtedensko 
raziskovanje Japonske. Prvi del poti so opravili z najetim kombijem, s 
katerim so imeli možnost obiskati kraje, ki se le redko znajdejo v 
programih turističnih obiskovalcev. Po starodavni poti Nakasendo, 
romarskih poteh, tradicionalnih ribjih tržnicah ter južnih tropskih otočkih 
japonskega arhipelaga.

GLASBA koncert  
KRESLIN IN MOMENTO CIGANO

Zasedba: Vlado Kreslin – glas, kitara, Teo Collori – kitara, Matija Krečič – 
violina, Metod Banko – kitara, Matej Kužel – klarinet, Jošt Lampret – 
kontrabas.
V sodelovanju enega največjih slovenskih glasbenikov s trenutno 
najbolj iskano instrumentalno zasedbo pri nas bodo skladbe iz 
bogatega opusa Kreslinovih uspešnic preoblečene v edinstven slog 
skupine Teo Collori in Momento Cigano. Obeta se intimen koncert, poln 
topline akustičnega zvoka, virtuoznosti, s celo paleto razpoloženj, 
pripovedi in izpovedi.

cena vstopnice: 
20 evrov – v predprodaji 
25 evrov – na dan koncerta


