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ZA IZVEN 

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN – ZADNJA PREDSTAVA 

PONEDELJEK16

GP ob 19.00 
   

potopisno predavanje
ZAHODNA SAHARA, Arne Hodalič       

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN – ZADNJI KONCERT

ČETRTEK19 GP ob 19.00 
   

akustični koncert TIHO
DAN D                            

PETEK6

TOREK10

GP ob 19.00 

GP ob 19.00
  

ljubiteljska gledališka predstava 
Dunja Zupanec: ŽENITNI OGLAS               
predstavitev albuma uglasbene poezije Vrvohodci
DUO PONTE                             

ZA IZVEN 

SREDA4 gledališka predstava 
Dušan Jovanovič: ZID, JEZERO

ZA IZVEN

GP ob 19.00    

ZA 
IZVEN 

PETEK11 GP ob 19.30koncert harmonikarja svetovnega slovesa 
SIMONE ZANCHINI  

ZA   
IN IZVEN 

PONEDELJEK14 GP ob 19.00   gala baletni večer 
MADŽARSKA BALETNA AKEDEMIJA (HDA)
                          
                    

SOBOTA21  GP ob 19.00 koncert 
GORIČKI KLANTOŠ  

PETEK20 GP ob 18.00projekcija predpremiere televizijske oddaje 
Slovenska narečja: PANONSKA NAREČNA SKUPINA

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN – ZADNJA PREDSTAVA

ČETRTEK10 GP ob 19.00  gledališka predstava 
Nejc Gazvoda: ČAKALNICA                         

51. tradicionalni pomladni koncert
MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠTEFANA KOVAČA               

PETEK13 GP ob 19.00ZA IZVEN

SREDA25 GP ob 19.00
  

slovesnost MO Murska Sobota
OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU         

ČETRTEK 17 potopisno predavanje
TADŽIKISTA & KIRGIZIJA, Ksenija Čermelj     

GP ob 19.00   

–

cena vstopnice:
15 evr – v predprodaji 
20 evr – na dan koncerta 

51. tradicionalni pomladni koncert

Mešani pevski zbor Štefana Kovača deluje neprekinjeno že od 
leta 1967. Njihov repertoar sega od slovenskih in tujih ljudskih 
ter umetnih skladb prek sakralnih skladb do spiritualov in 
zabavne glasbe. Ves čas iščejo nove izzive v zahtevnejših 
skladbah, se pa tudi radi pevsko sproščajo ob preprostejših 
izvedbah. Ker se za vsakega najde nekaj, je tudi njihova sestava 
pestra, od študentov do upokojencev.

MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠTEFANA KOVAČA
zborovodja: TOMI BUŠINOSKI

vstop prost
brezplačne vstopnice pri
blagajni Gledališča Park 
od 3. aprila

Gledališče Park
13. april ob 19.00

GLASBA

Gledališče Park
19. april ob 19.00
ZA GLASBENI 
ABONMA IN IZVEN

Zasedba: Alja Petric – vokal, Damjan Stanišić – kitara. 
Gostje: Sausan Hussein – violina, Jernej Hanc – kitara, Janez Čizmazija – kontrabas.  
Interpretacija besedil: dramska igralka Milada Kalezić. 

akustični koncert TIHO
DAN D 

Novomeški Dan D ima več obrazov in vsi so pravi. Lahko je 
ena najprepoznavnejših slovenskih rokovskih skupin, ki 
niza hite, kot so Voda, Čas, Ko hodiš nad oblaki, Plešeš in 
podobni, lahko so akustični godci, ki vam z „ribežem“, 
steklenicami, bisernico, zvončki in doma izdelanim basom 
pričarajo tih, intimen večer, lahko pa so drzni osvajalci 
neskončnih globin misli in širnih prostranstev glasbe, ki se 
razgaljajo prav do svojega DNA D.
Na odru Gledališča Park bodo potegnili iz kovčkov svoja 
nenavadna glasbila in vam odigrali Tihi koncert, eno svojih 
najuspešnejših in najbolj navdihujočih glasbenih 
popotovanj. 
Izvedbe že znanih pesmi so postale tako pristne, nezlagane in 
neposredne, da jih bodo poslušalci lahko spoznavali čisto od 
blizu, v njihovi najbolj 'slečeni' formi.

GLASBA
Spoštovani abonentke in abonenti Glasbenega abonmaja, 
s koncertom skupine Dan D se bo iztekla glasbena abonmajska sezona 2017/18. Hvala, da ste bili naši 
odlični obiskovalci. Veliko priložnosti za glasbene užitke bo tudi čez poletje na Soboškem poletju in Skritem 
dvorišču, jeseni pa vas bomo znova povabili v Gledališče Park!

ZA IZVEN 

izbrana in predstavljena v okviru javnega poziva Imamo novo glasbo (MK, RTV Slovenija).
Na koncertu bo premierno predstavljena zgoščenka Vrvohodci (izšla decembra 2017). Nekaj pesmi bo 
interpretirala dramska igralka Milada Kalezić. Večer bodo obogatile pripovedne skladbe iz drugih dežel.

predstavitev albuma uglasbene poezije Vrvohodci
DUO PONTE
  

GLASBA

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

Gledališče Park
10. april ob 19.00

 

Zasedba: Tomislav Jovanovič –Tokac (glas, bisernica, mandolina, kuhalnica, orglice, agogo, def, žlica), 
Dušan Obradinovič – Obra (steklenice, cohon, kongo, tarabuka, razni zvonci, shaker, činele, djemba, bariton 
(trobilo), ribežen), Marko Turk – Tučo (ukulele, bisernica, mandolina, slide, klobuk), Nikola Sekulovič 
(polakustični bas brez prečk, žlica, kuhalnica, jajčka, gruljenje, živci), Boštjan Grubar (melodika, cabasa, 
maracas, vibraslap, zill, twin shaker, thunder drum, zvončki, malezijski angklung, prazna steklenica cvička).  

Aljo Petric in Damjana Stanišića je leta 2014 v duet povezalo 
raziskovanje glasbenega izročila raznolikih svetovnih kultur. Od 
tedaj aktivno nastopata na slovenskih in tujih odrih. Z 
edinstvenimi avtorskimi aranžmaji sta ustvarila samosvoj 
umetniški izraz.
Glasbenika se povezujeta s slovenskimi pesniki in pisatelji. Lani 
sta se lotila tudi uglasbitve pesmi treh avtorjev: Magdalene 
Svetina Terčon, Simone Solina in Alberta Halásza, ki so svoje 
glasove združili v pesniški zbirki Vrvohodci. Pestre in barvite 
glasbene priredbe Dua Ponte so poezijo dopolnile in ji vtisnile 
svojevrsten pečat. Skladba Pomol je bila septembra 2017 



GLEDALIŠČE

Režija: Dejan Batoćanin in Uroš Fürst.
Igrata: Janez Hočevar Rifle in Lado Bizovičar.

gledališka predstava – komedija
Nejc Gazvoda: ČAKALNICA, Sititeater Ljubljana

Po slabih dveh letih se na odrske deske s samostojno predstavo vračata 
MACHO IN MEJKE, ki sta medse povabila še igralko Danico Kardoš. 
Avtorica besedila in režiserka je diplomirana igralka Dunja Zupanec, 
ki je doslej igrala v domala vseh slovenskih profesionalnih gledaliških 
hišah, pomembno pa je tudi njeno mentorsko-pedagoško delo na 
področju ljubiteljskega gledališča.
Nastala je duhovita črna komedija, ki se začne z romantičnim 
zmenkom v dvoje, nato prerase v „trojček“, ki ga prekine 
nenaklepni umor, za katerega se izkaže, da morda le ni bil to, kar 
se zdi ...

gala baletni večer 
MADŽARSKA BALETNA AKEDEMIJA (HDA)

NAPOVEDUJEMO V MAJU

Gledališče Park
14. maj ob 19.00
ZA IZVEN

 »Marko« iz Beltincev, prleški kantavtor Tadej Vesenjak, künštni Prleki iz Republike Prlekije, otroci iz vrtca 
Ljutomer, znameniti lotmerški kasači in številni drugi. 
Avtorica oddaje ob bogastvu prekmurskega in prleškega narečja izpostavi tudi lepote, običaje in znamenitosti teh 
dveh pokrajin, saj sta prav pokrajina in njeno narečje najpomembnejša elementa identitete ljudi.

Slovenska narečja: PANONSKA NAREČNA SKUPINA
projekcija predpremiere televizijske oddaje 
 

FILM

Gledališče Park 
16. april ob 19.00
ZA IZVEN

NAPOVEDUJEMO V MAJUNAPOVEDUJEMO V MAJU

Gledališče Park
11. maj ob 19.30
ZA IZVEN

Nastopili bodo učenci Osnovne šole II Murska Sobota.

slovesnost Mestne občine Murska Sobota 
OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU
  

vstop prost
Brezplačne vstopnice pri
blagajni Gledališča Park 
od 3. aprila

Gledališče Park
20. april ob 18.00

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

– pri blagajni Gledališča Park za dogodke v obeh dvoranah 
   vsak delovnik od 14. do 17. ure ter uro pred večernimi dogodki v Gledališču Park,
– pri blagajni Grajske dvorane samo za dogodke v Grajski dvorani
   uro pred dogodkom v Grajski dvorani.

Vsak delovnik od 14. do 17. ure lahko po telefonu št. 521 43 81 dobite informacije o dogajanju v obeh dvoranah – 
Gledališču Park in Grajski dvorani.

PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC                                                                                                                                       PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC  

SPOŠTOVANI OBISKOVALKE IN OBISKOVALCI, VSTOPNICE ZA DOGODKE LAHKO KUPITE:

PREDSTAVA TRAJA PRIBLIŽNO 90 MINUT, BREZ ODMORA. 

GLASBA

Scenaristka, voditeljica in urednica izobraževalne serije Slovenska narečja – Neva Novljan, režiserka – Siena 
Krušič, snemalec – Boris Poropat, montažerka – Maja Gaspari.  

PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC                                                                                                                                       PRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC  

Gledališče Park 
10. maj ob 19.00 
ZA ABONMA 
KOMEDIJA  
IN IZVEN – šesta, 
zadnja predstava

Harmonikarski virtuoz mednarodnega slovesa bo nastopil v okviru 13. mednarodnega srečanje harmonikarjev 
PANNONIACCORDION, ki bo v organizaciji Društva harmonikarjev Murska Sobota potekalo v našem mestu od 9. 
do 12. maja 2018. 

potopisno predavanje
TADŽIKISTA & KIRGIZIJA, mag. Ksenija Čermelj  

GLEDALIŠČE

Režija: Dunja Zupanec. 
Igrajo: Matilda – Danica Kardoš, Milan – Boštjan Sinic,Gregor – Matej Mertuk. 

PREDSTAVA TRAJA PRIBLIŽNO URO IN 20 MINUT, BREZ ODMORA. 

Gledališče Park
6. april ob 19.00
ZA IZVEN  

ljubiteljska gledališka predstava – komedija
Dunja Zupanec: ŽENITNI OGLAS, Kulturno društvo MIM   

Psihološka melodrama o na smrt sprtih zakoncih, ločenih z realnim 
zidom, v bistvu pa ne dejansko ločenih, živečih v družinski hiši ob 
Blejskem jezeru, je bila premierno uprizorjena v sezoni 1988/89. 
Takrat sta ločena zakonca odigrala Milena Zupančič in Radko Polič 
in predstava se je kmalu zapisala v gledališki spomin kot kultna.  
O tokratni uprizoritvi pa Nika Leskošek piše: „Zid, jezero  je 
dialoško gibko in predrzno intimistično besedilo, jovanovićevsko 
žmohtno. Predstava spretno drži napetost od romantičnih zgodb, 
sostorilskega »tračarjenja« do melodrame in psihološke detektivke 
z nadrealističnimi elementi.
Igra, ki jo je Jovanović z avtobiografskimi elementi pisal za štiri 
konkretne velike vloge, je odlično zrežirana, premišljena, izčiščena 
in na minimalizmu utemeljena predstava. Prostorska stisnjenost v 
kot omogoča hvaležen razmah igralskih kreacij ...“

Sahraviji zjutraj popijejo tri skodelice čaja. Prva je smrt, druga 
življenje, tretja ljubezen. 
Tokrat se bomo srečali s slabo poznano deželo na zahodu Afrike, kjer 
je življenje obstalo med vojno in mirom, saj je ta košček sveta 
utesnjena med različnimi gospodarskimi in političnimi interesi 
lokalnih skupin, sosednjih držav in mednarodne skupnosti. 
Z Arnom Hodaličem, mednarodno uveljavljenim slovenskim 
fotografom, popotnikom, novinarjem, potapljačem in jamarjem ter 
sopotnico Katjo Bidovec bomo spoznavali življenje na tej kruti 
zaplati Afrike. Obiskala sta tudi šest begunskih taborišč in beležila 
pričevanja posameznikov.

ZAHODNA SAHARA, Arne Hodalič
GLASBA potopisno predavanje

cena vstopnice: 
2 evr – v predprodaji 
3 evr – na dan dogodka

vstop prost
Brezplačne vstopnice pri
blagajni Gledališča Park 
od 3. aprila.

Gledališče Park
25. april ob 19.00

 

Madžarska baletna akademija je vodilna baletna inštitucija v Evropi in hkrati edina z univerzitetnim programom. 
Plesalke in plesalci akademije sodijo danes med najvidnejše baletne prvake domala vseh znanih svetovnih 
baletnih ansamblov. Program bo zanimiv in hkrati očarljiv, saj bo postregel z najlepšimi in najbolj znanimi odlomki 
iz klasično baletne literature, pa tudi s sodobnimi baletnimi koreografijami, ki t navdušujejo s svojo izvirnostjo.

Gledališče Park
17. maj ob 19.00

Rifle in Lado se znajdeta na koncu tunela, v čakalnici za odhod v onostranstvo. V Čakalnici čas ni več dimenzija, ni 
novinarjev in medijev, socialnih omrežij, telefonov in televizije. Dobrodošli v svet po smrti, v katerem sta naša 
junaka prisiljena razgaliti svoji komedijantski duši. Priče smo soočenju dveh generacij, dveh karier in dveh 
osebnosti, ki sta med seboj skrivnostno povezani. Na odru se o tako smrtno resnih stvareh še nikoli ni govorilo tako 
drzno in za crknit smešno. Pripravite se na napet fantazijski večer, poln presenečenj in smeha, ki si ga boste 
zapomnili do konca - in še dlje!
Smrtno resna komedija za dva resnična zvezdnika, ki nikakor ne počivata v miru.
koncert 
SIMONE ZANCHINI  

Polona Juh se kot igralska diva v svojem nastopu zgovorne gostiteljice igralsko naslaja in zabava med obujanjem 
spominov, v naravnem igralskem elementu preigrava vloge parov iz ljubezenskega trikotnika s sosedovimi, imitira, 
karikira in dramatizira sočne ljubezenske položaje in se taktično oddaljuje od lastne patološke zveze. Branko 
Šturbej postavi na oder nevrotično obsesivnega in zaletavega Rudija, ljubosumno zataknjenega v seciranje bivše 
zveze, in zanimivo pelje dramaturški lok vloge do soočenja obeh in razkritja, da je premeteni in enakovredni partner 
v tej igrici ljubezenske norosti. Obiskovalca sta v teh psiholoških igricah predvsem priči in prideta mestoma na svoj 
račun kot nepogrešljivi iskrivi sprožilni moment.

šesta, zadnja predstava Abonmaja drama/komedija 2017/18

Spoštovani abonentke in abonenti Abonmaja drama/komedija 2017/18, 
z aprilsko predstavo se bo za vas iztekla abonmajska gledališka sezona. Hvala, da ste bili naši odlični 
obiskovalci! 
Že konec maja vas bomo povabili k potrditvi abonmaja za novo sezono 2018/19 in resnično si želimo, da 
bi jo ponovno preživeli skupaj!

Dušan Jovanović: ZID, JEZERO, SNG Drama Ljubljana

cena vstopnice:
7 evr – v predprodaji 
9 evr – na dan predstave

Gledališče Park
4. april ob 19.00
ZA  ABONMA 
DRAMA/KOMEDIJA 
IN IZVEN

Gledališče Park
21. april ob 19.00

GLASBA

Režija: Miloš Lolić. 
Igrajo:  Lidija – Polona Juh,  Sošolka – Saša Mihelčič, Rudi – Branko Šturbej, Zdravnik –  Saša Tabaković.

cena vstopnice za izven:
18 evr
16 evr – dijaki, študenti,
              upokojenci

Tadžikistan in Kirgizija sta surova pravljica in mala popotniška skrivnost. Tisti košček sveta, o katerem sanja 
marsikateri popotnik: neturistično, divje, avtentično in res prelepo. Ksenija Čermelj je magistra kulturne 
antropologije in etnologije. 

Oddaja Slovenska narečja: PANONSKE NAREČNE SKUPINE je nastala v 
produkciji Izobraževalnega programa TV Slovenija.
Avtorica Neva Novljan  v oddaji s pomočjo razlage dialektologinj  dr. Mojce 
Kumin Horvat (Inštitut za Slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) in 
mag. Mateje Kosi (FF UL) ter pestre druščine narečnih govorcev predstavlja 
posebnosti, značilnosti in bogastvo narečij, ki spadajo v Panonsko narečno 
skupino. 
Melodijo in zven predvsem prekmurskega in prleškega narečja pa v oddaji 
odkrivajo domači narečni govorci, med njimi pevka Regina, pesnik in 
pisatelj Feri Lainšček, büjraši, tkalke in mlinarji iz Ižakovcev, člani KD

Na projekciji bodo prisotni nekateri avtorji in soustvarjalci oddaje.

Zasedba: Boris Velner – harmonika, Mojmir Wolf – kontrabas, Zorica Vrečič – violina, Mira Huber – pevka, 
Boris Kočiš – glas. 

GORIČKI KLANTOŠ z gosti: Mövi in cimbalist Dani Kolarič 
Marija Rituper, strokovna vodja.

Skupina Gorički klantoš je s podajanjem izročila naše glasbene kulturne 
dediščine pričela pred več kot 28 leti. Od takrat obuja bogato izročilo 
pokrajin Goričkega in Porabja, ki imata kljub ločenosti z državno mejo 
veliko skupnega: arhaična narečna besedila, melodijo pesmi, prelepo 
pokrajina, dobrosrčne in šegave ljudje, ki so z vsem srcem navezani na 
rodno grudo. Skupina je prejela vrsto priznanj in pohval, njeni uspehi pa 
segajo preko naših meja.  
Glasbeniki Goriškega klantoša želijo našo pozornost usmeriti v petje o 
pomurski pokrajini, ljubezni in spominih, ki nas popeljejo v minule, v 
mnogočem drugačne, pa tudi prijaznejše čase. 

koncert glasbene etnoskupine

cena vstopnice:
7 evr

Slavnostni govornik bo mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 
Slovenije. 


