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ČETRTEK16

 GP dopoldan

film  
NEKOČ SO BILI LJUDJE

SOBOTA11 GP ob 19.00   film
ZGODBA Z ZAHODNE STRANI      

NEDELJA12 GP ob 19.00film 
ZGODBA Z ZAHODNE STRANI  

TOREK14

GP dopoldan 

koncert ob 100. obletnici rojstva Astorja Piazzolle 
mednarodna skupina ENSEMBLE CHAMBERJAM  

SOBOTA18 GP ob 19.00 film
NIKOLI REDKO VČASIH VEDNO 

GP ob 19.00    

animirani film za otroke 
ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU 

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK 

ČETETEK23 GP ob 19.00   SPLETNI DOGODEK – veliki dobrodelni koncert 
PODARIMO SREČO 2021  

ČETRTEK2 GP ob 19.00   film
ALINE, ZGODBA O LJUBEZNI

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

BON21

Najnižja vrednost, za katero lahko unovčite BON21 (oz. del vrednosti bona) v Gledališču Park, je 15 evrov.

Med nastajanjem Koledarja kulturnih prireditev je pogoj za obisk dogodkov v Gledališču Park 
predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT z osebnim dokumentom in nošenje zaščitne maske.

Več informacij o unovčevanju bonov lahko preberete na strani Finančne uprave.

Do konca leta 2021 lahko nove bone (BON21) unovčite tudi za nakup vstopnic v Gledališču Park.
BON21 BON21 BON21 BON21BON21

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

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).

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK BO ODPRTA DO 26. DECEMBRA 2021:   

NEDELJA26 GP ob 19.00    film
JEZDECI PRAVICE    

PETEK10 GP ob 20.00  ljubiteljska gledališka predstava
Ken Ludwig: HOTEL OPERA

NEDELJA26 GP ob 16.00   animirani sinhronizirani film za otroke
 HOKUS POKUS ALBERT

SREDA8 GP ob 19.00    potopis
PAKISTAN IN LJUDSTVO KALAŠI, Ksenija Čermelj

7 TOREK

NEDELJA19 film 
NIKOLI REDKO VČASIH VEDNO 

GP ob 19.00   

najbolj poznan muzikal 
vseh časov

pogovor z GORANOM
VOJNOVIČEM       

SOBOTA4 GP ob 19.00   film
ALINE, ZGODBA O LJUBEZNI

NEDELJA5 film
ALINE, ZGODBA O LJUBEZNI

GP ob 19.00

 

neuradna biografija 
Celine Dion

neuradna biografija 
Celine Dion

ZA LUTKOVNO-FILMSKI
ABONMA

ČETRTEK9 GP ob 19.00   film
ZGODBA Z ZAHODNE STRANI 

najbolj poznan muzikal 
vseh časov

organizatorja dogodka: 
OŠ IV in Art Music Records

ZA LUTKOVNO-FILMSKI
ABONMA

najbolj poznan muzikal 
vseh časov

danska črna komedija
Liffe 2021 

PETEK3 GP ob 19.00   film
SAN REMO

Ta veseli dan kulture
 brezplačne vstopnice 

legendarni Ridley Scott 
o modnem imperiju 

neuradna biografija 
Celine Dion

velika nagrada žirije 
Berlinala 2021

organizator: JSKD – 
območna izpostava MS       

kontrabasist Zoran Marković, nekdanji vodja kontrabasov Slovenske filharmonije, pedagog in odličen 
inovator, ter italijanski kitarist Alberto Mesirca, trikratni dobitnik nagrade zlata kitara in nadobudni 
raziskovalec starodavne in sodobne glasbe. Kvintet s svojo energijo, idejami in impulzom osvaja 
najprestižnejša evropska prizorišča ter festivalske odre, obenem pa prinaša glasbo, povezano z 
umetnostjo tanga od njegovih začetkov do danes. Glede na ocene glasbenih kritikov, ki jih Ensemble 
ChamberJam prejema, si lahko obetamo strasten in ognjevit koncertni večer.

SPOŠTOVANI ABONENTKE IN ABONENTI GLASBENEGA ABONMAJA,
vse, ki vam še vedno dolgujemo koncert iz sezone 2019/20, vabimo, da si z dvigom brezplačne vstopnice 
zagotovite obisk decembrskega koncerta. V novem letu 2022 poravnava dolga ne bo več mogoča.   

mednarodna skupina ENSEMBLE CHAMBERJAM 
Strasten in ognjevit koncertni večer ob 100. obletnici rojstva Astorja Piazzolle

Pred sto leti, leta 1921, se je v Argentini rodil znameniti skladatelj 
in harmonikar Astor Piazzolla. Velja za utemeljitelja glasbenega 
sloga tango nuevo, edinstvenega načina skladanja, ki združuje 
elemente argentinskega tanga, jazza in klasične glasbe. Velikemu 
argentinskemu skladatelju se bomo poklonili s poustvaritvami 
članov zasedbe Ensemble ChamberJam.
Kvintet sestavljajo argentinski bandoneonist, skladatelj in 
aranžer Marcelo Nisinman, nizozemsko-angleški violinist 
Daniel Rowland, odličen solist, komorni glasbenik in pedagog 
ter član znamenite zasedbe Brodsky Quartet, ukrajinska 
pianistka, komorna glasbenica in solistka Natacha Kudritskaya,

Zasedba: Marcelo Nisinman – bandoneon, Daniel Rowland – violina, Zoran Marković – kontrabas, 
Alberto Mesirca – kitara.

SOBOTA25 GP ob 19.00    film
  JEZDECI PRAVICE

danska črna komedija
Liffe 2021 

GLASBA

Gledališče Park
16. december ob 19.00 
   

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

GP ob 19.00    

animirani film za otroke 
ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU 

6 PONEDELJEK

brezplačne vstopnice

SANREMO, Slovenija, 85 min
Režija: Miroslav Mandić.
Igrajo: Sandi Pavlin, Silva Čušin, Mojca Funkl, Boris Cavazza, Lara Komar, Barbara Cerar ...
Film Sanremo je slovenski kandidat za mednarodnega oskarja. 
Uvrstil se je v glavni tekmovalni program 47. mednarodnega 
filmskega festivala v Seattlu in hkrati v tekmovalni program 
filmov iz srednje in vzhodne Evrope na festivalu v Clevelandu.
Pripoveduje o Brunu in Duši, ki živita v domu starejših občanov. 
Občasno se srečujeta, skupaj preživljata čas, a vedno sproti pozabljata, 
da se poznata. Kljub temu sta vesela vsakega novega srečanja.

TA VESELI DAN KULTURE  

Gledališče Park
3. december ob 19.00

SPOŠTOVANE OBISKOVALKE IN OBISKOVALCI GLEDALIŠČA PARK, 
na dan rojstva slovenskega pesnika Franceta Prešerna, ki ga zaznamujemo z neformalnim praznikom, 
poimenovanim Ta veseli dan kulture, vas vabimo na brezplačen ogled filma.

velika nagrada žirije 
Berlinala 2021

zadnji nadomestni koncert 
za abonente in ZA IZVEN       

december   2021

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



FILM  ZA OTROKE

Na koncertu se bodo zvrstili številni glasbeniki iz vse Slovenije in pričarali božično razpoloženje, hkrati pa 
naredili nekaj dobrega in zbirali sredstva za otroke s posebnimi potrebami Osnovne šole IV Murska Sobota. 
Organizatorja dogodka sta kolektiv Osnovne šole IV in Art Music Records.

ALINE, MOČ LJUBEZNI (Aline, the power of love), Francija, Kanada, 128min

FILM 

Gledališče Park
9. december ob 19.00 
11. december ob 19.00
12. december ob 19.00
 

ZGODBA Z ZAHODNE STRANI (West Side Story),  ZDA, 153 min  

Režija: Valérie Lemercier.
Igrajo: Valerie Lemercier, Carole Weyers, Maynard Bagang, Sylvain Marcel, Dylan Raffin.

Najbolj poznan muzikal vseh časov bo znova oživel pod 
režisersko taktirko enega najboljših in najbolj cenjenih 
režiserjev in filmarjev, trikratnega dobitnika oskarja, Stevena 
Spielberga.
Priredba kultnega muzikala je pravzaprav prirejena moderna 
Shakespearjeva tragedija Romeo in Julija na ulicah New Yorka, le da 
prinaša zgodbo o ljubezni in rivalstvu med dvema najstniškima, 
etnično različnima skupinama.

cena vstopnice:
3 evre

POTOPIS 

PAKISTAN IN LJUDSTVO KALAŠI, antropologinja Ksenija Čermelj
potopisno predavanje

Pot nas bo vodila skozi kaotična mesta pakistanskega juga, kjer 
bomo obiskali največji sufijski festival in se podali na sever, v 
divjo eksotiko gorskih masivov Hindukša in Karakoruma. Skozi 
strnjene in ozke doline je speljana tudi ena izmed svilenih poti. 
Svojevrstno življenje na višini spremljajo zelene oaze natančno 
obdelanih polj, kjer živi tudi ljudstvo Kalaši. Nekaj časa bomo 
namenili tudi Afganistanu.
Kakršni sta pokrajini Pakistana in Afganistana, prav takšni so 
tudi prebivalci. Divji, preprosti in izjemno gostoljubni. 

Gledališče Park
8. december ob 19.00 

 

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

Gledališče Park
18. december ob 19.00 
19. december ob 19.00

NEKOČ SO BILI LJUDJE, Slovenija, 89 min 
Režija: Goran Vojnović. 
Igrajo: Francesco Borchi, Moamer Kasumović, Maruša Majer, Emir Hadžihafizbegović, Boris Cavazza, 
Jasna Žalica, Vlado Novak, Gregor Bakovič.
Leo je Italijan, ki živi v Sloveniji, Vučko pa nekdanji begunec iz 
Bosne. Ker jima grozi, da bosta izgubila restavracijo, sprejmeta 
ponudbo prevaranta Giannija: ukrasti morata njegov tovornjak, da bo 
Gianni lahko pobral denar pri zavarovalnici. A prijatelja po pomoti 
odpeljeta napačni tovornjak – in v njem najdeta nepričakovan tovor ...

FILM S POGOVOROM

cena vstopnice:
4 evre

sinhronizirani animirani film HOKUS POKUS ALBERT (Hokus pokus Albert Åberg), 
Norveška, 72 min
Režija: Torill Kove.
Pogosto nagrajevani sinhronizirani animirani film Hokus pokus 
Albert si zastavlja vprašanje: Kako naj dobimo tisto, kar si 
želimo? Včasih življenje poskrbi, da se najbolj magične stvari 
zgodijo brez uporabe čarovnije.
Albert živi z očetom v predmestju in najbolj od vsega si želi imeti psa. 
Vendar njegov oče nad tem ni navdušen, pes se mu zdi prevelika 
odgovornost, zato sina odpravi z besedami: »Premajhen si!« Albert se s 
tem ne strinja, velik je že – navsezadnje bo star že sedem let in bo šel v 
šolo! Očeta poskuša prepričati na vse mogoče načine, pri čemer se 
pogosto zateka po pomoč in ideje k namišljenemu prijatelju. Upanje se 
mu povrne, ko naleti na pravega čarodeja ...

FILM   

Gledališče Park
2. december ob 19.00
4. december ob 19.00 
5. december ob 19.00
 

cena vstopnice:
4 evre

DOBRODELNI DOGODEK 

Gledališče Park
26. december ob 16.00

SPLETNI DOGODEK – VELIKI DOBRODELNI KONCERT PODARIMO SREČO 2021

cena vstopnice:
4 evre

Gledališče Park
6. in 7. december 
dopoldan
ZA 
LUTKOVNO-FILMSKI
ABONMA
 

ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU (Muumien taikatalvi), Finska, Poljska, 82 min
Režija: Ira Carpelan, Jakub Wronski. 
Bliža se zima in Mumintrolova družina se pripravlja na dolgo zimsko 
spanje. Njihova prijateljica mala Mi pa je prepričana, da je spanje 
popolnoma nesmiselno, saj prihaja božič. Zato prepriča Naravoslovca 
Samuha, da odsmuča do Mumintrolove hiše in zbudi vso družino, ki 
zagotovo ne ve, da se mora pripraviti na prihod božiča ... 
»Med gledanjem filma se vam bo zdelo, da ste prejeli velik objem in da 
bo še vse v redu. Morda si boste želeli biti še bolj prijazni in prijateljski 
do ljudi okrog sebe – ravno tako, kot to počnejo mumini. Tudi 
animacija je osvežujoče nostalgična.«
– Rachel Wagner, Rotoscopers

cena vstopnice:
3 evre

PROJEKCIJI BO SLEDIL POGOVOR  Z GORANOM 
VOJNOVIČEM.
Goran Vojnovič, režiser in pisatelj, rojen leta 1980 v Ljubljani. 
Diplomiral je na ljubljanski AGRFT, smer filmska in televizijska 
režija. Za svoj romaneskni prvenec Čefurji raus! je leta 2009 prejel 
nagrado Prešernovega sklada in nagrado kresnik za najboljši 
roman leta. Po romanu je bila istega leta narejena uspešna gledališka 
predstava, leta 2013 pa je Goran po njem režiral tudi film. To je bil 
njegov drugi celovečerni film, saj je leta 2010 po lastnem scenariju 
posnel film Piran/Pirano, režiral pa je tudi več kratkih filmov. Leta 
2012 je izdal svoj drugi roman Jugoslavija, moja dežela, za 
katerega je dobil svojega drugega kresnika. Njegov tretji roman, 
Figa, je izšel leta 2016, zanj je prejel tretjega kresnika.

FILM 

Neuradni biografski film je fikcija, ki jo je navdihnilo življenje 
Celine Dion. Film je bil v Cannesu v sklopu uradne selekcije 
sprejet s petminutnimi stoječimi ovacijami. 
Režiserka Valerie Lemercier, ki v filmu igra tudi glavno vlogo, 
svojo junakinjo Aline Dieu prikazuje v različnih obdobjih njenega 
življenja od otroštva, s Celine Dion pa si deli mnogo podobnosti, 
med drugim to, da se Aline tako kot Celine zaljubi v precej 
starejšega moškega, poleg tega pa so v filmu uporabljene tudi 
nekatere najbolj znane pesmi te kanadske zvezde.

Gledališče Park
10. december ob 20.00 
   

GLEDALIŠČE ljubiteljska gledališka predstava – komedija

PREDSTAVA TRAJA 105 MINUT, BREZ ODMORA.brezplačne vstopnice

 

 Ken Ludwig: HOTEL OPERA, Društva 2020 iz Ljutomera

Ogledali si boste komedijo zapletov, kanček kriminalke in veliko 
romantike. Zamenjave, intrige, neverjetni položaji, sobe, hodniki, 
gledališče, karakterji, petje v živo, oboževanje, opera in predvsem 
ljubezen. Vse to povzema dogajanje v predstavi Hotel Opera, 
spomni nas na težke razmere, ki nas potisnejo iz cone udobja, 
pravzaprav ponujajo možnost osebne rasti in preobrazbe. To se 
zgodi našemu glavnemu junaku Maxu. Nekaj neverjetnih ur, ki mu 
v celoti spremenijo življenje za zmerom ... ubran gledališki 
ansambel bo ponudil kakovosten odrski nastop in tisti globlji 
humor, ki ga na odrih velikokrat pogrešamo.

Režija: Viktor Hrvatin Meglič. 
Igrajo: Bernard Rebernik, Anja Pušenjak, Mira Rebernik Žižek, Jožef Pečnik, Fani Zorec, Danijela 
Kutnjak, Sonja Kolbl, Jožef Laba.

Režija: Steven Spielberg.
Igrajo: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno ...

JEZDECI PRAVICE (Riders of Justice), Danska, 116 min
Režija: Anders Thomas Jensen.
Igrajo: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg.

FILM 

cena vstopnice:
4 evre

»Zgodba o odraščanju s pridihom filma ceste; presunljivo iskren in globoko ganljiv film.« The Observer

NIKOLI REDKO VČASIH VEDNO (Never Rarely Sometimes Always), ZDA, 101 min
Režija: Eliza Hittman.
Igrajo: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin, Ryan Eggold, Sharon Van Etten.
Tiha, a silovita, minimalistična, a čustveno večplastna pripoved o 
ženski solidarnosti in pogumu je režiserki prinesla srebrnega 
medveda (veliko nagrado žirije) na Berlinalu.
Sedemnajstletna Autumn se zdi preresna za svoja leta. Medtem ko 
njene sošolce zanimata druženje in zabava, se Autumn drži ob strani. 
Ko zaradi nenavadnega počutja in slabosti obišče zdravnika, izve, da 
je noseča. Autumn otroka ne želi obdržati, vendar v majhnem mestu 
sredi podeželske Pensilvanije ni nikogar, ki bi ji lahko svetoval in 
pomagal. Zaupa le svoji sestrični in z majhnimi prihranki se skupaj 
podata v New York ...

FILM 

Gledališče Park
25. december ob 19.00
26. december ob19.00 

Gledališče Park
23. december ob 19.00 

Domiselna črna komedija s pridihom akcijskega trilerja in 
absurda, z izvirnim zapletom in nepričakovanim koncem. Film je 
bil prikazan na letošnjem Liffu. 
Nekdanji vojak Markus (Mads Mikkelsen) se vrača domov, da bi po 
tragični ženini smrti v železniški nesreči skrbel za odraščajočo hčerko. 
A po srečanju z enim izmed preostalih ponesrečencev začne sumiti, da 
ni bila zgolj nesreča ...
»Film je pripoved o skupini ljudi, ki vsi na isti dan izgubijo občutek 
varnosti in svoj življenjski temelj. Ob srečanju sčasoma vsak zase naj-
dejo: ljubezen, samospoštovanje, zaupanje in občutek pripadnosti.« 
Anders Thomas Jensen

Gledališče Park
16. december ob 19.00 

cena vstopnice:
4 evre


