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DECEMBER 2019

GP Gledališče Park

GP Gledališče Park

3 TOREK

plesna predstava
ONI, Plesna šola Kazina

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

3 TOREK

plesna predstava
ONI, Plesna šola Kazina

ZA IZVEN

GP ob 19.00

4 SREDA

glasbeno-literarni dogodek
DITKA in FERI LAINŠČEK, Ne bodi, kar nisi

ZA IZVEN

GP ob 19.00

6 PETEK

koncert
KLEMEN SLAKONJA IN BAND, Ni da ni

ZA GIMNAZIJO Murska Sobota

GP ob 12.00

6 PETEK

projekcija dokumentarnega filma
ZA PREMURJE GRE

ZA IZVEN

GP ob 19.00

7 SOBOTA

tradicionalna projekcija podvodnih fotografij
IRENA ČOK: Slano in sladko 2019, doživetja ...
dobrodelni koncert
TRIO TENORJEV

ZA IZVEN

GP ob 18.00

organizator:
Lions klub Murska Sobota

evangeličanska cerkev
ob 18.00

gledališka predstava
Heinrich von Kleist: RAZBITI VRČ

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN

GP ob 19.00

10 TOREK

gledališka predstava
Heinrich von Kleist: RAZBITI VRČ

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN

GP ob 19.00

11 SREDA

koncert
SEVERA Z ZASEDBO

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN

GP ob 19.000

14 SOBOTA

monokomedija
Vid Valič: SEKS PO SLOVENSKO

ZA IZVEN – dogodek zunanjega
organizatorja

GP ob 20.00

15 NEDELJA

koncert Božični čas pri nas doma
ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA

ZA IZVEN – dogodek zunanjega
organizatorja

GP ob 17.00

16 PONEDELJEK

glasbena predstava
F. Lainšček/L. Krajnčan: NA DVORIŠČU

ZA LUTKOVNI ABONMA
IN IZVEN

GP ob 10.30
ob 17.00

17 TOREK

glasbena predstava
F. Lainšček/L. Krajnčan: NA DVORIŠČU
potopisno predavanje
OD 0 DO 4000 METROV, Matjaž Corel

ZA LUTKOVNI ABONMA

GP ob 9.15
ob 10.45
GP ob 19.00

7 SOBOTA
9 PONEDELJEK

18 SREDA
19 ČETRTEK
26 ČETRTEK
27 PETEK

9 ČETRTEK
10 PETEK
13 PONEDELJEK
14 TOREK
15 SREDA
20 PONEDELJEK

ZA IZVEN

muzikal
Dan Goggin: NUNE V AKCIJI!
premiera ljubiteljske družinske komedije
M. Logar: KRALJ V ČASOPISU

ZA IZVEN – dogodek zunanjega
organizatorja

GP ob 19.00

ZA IZVEN – Gledališka skupina
Kuda Štefana Kovača

GP ob 19.00

stendapovska komedija
Tin Vodopivec: PETI ELEMENT

ZA IZVEN – dogodek zunanjega
organizatorja

GP ob 20.00

JANUAR 2020
7 TOREK

GP ob 9.30
ob 12.00

GP Gledališče Park

GP Gledališče Park

potopisno predavanje
ARNE HODALIČ: Brezčasje
pripovedovani roman ob animaciji in glasbi v živo
T. Seliškar: BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA
pripovedovani roman ob animaciji in glasbi v živo
T. Seliškar: BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA

ZA IZVEN

lutkovna predstava
Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE
lutkovna predstava
Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE
Pihalni orkester Slovenske vojske & Omar Naber
QUEEN – „... it's a kind of magic ..."

ZA LUTKOVNI ABONMA
IN IZVEN

GP ob 19.00

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

GP ob 9.30
ob 11.00

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

GP ob 9.30
ob 11.00
GP ob 10.00
ob 17.00
GP ob 9.15
ob 10.45
GP ob 19.00

ZA LUTKOVNI ABONMA
PONOVITEV KONCERTA
RAZPRODANO

gledališka predstava
Carlo Goldoni: KRČMARICA MIRANDOLINA

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN

GP ob 19.00

22 SREDA

projekcija filma
OROSLAN

ZA IZVEN

GP ob 19.00

29 SREDA

koncert šansonov, sevdaha, klezmerja, ...
G. BOJČEVSKI in M. DEDIĆ: V DVOJE

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN

GP ob 19.00

31 PETEK

gledališka predstava
Ranko Babić: KRIZA SREDNJIH LET

ZA IZVEN – dogodek zunanjega
organizatorja

GP ob 19.00

GLEDALIŠČE – ABONMA

Gledališče Park
9. december ob 19.00
ZA ABONMA
KOMEDIJA IN IZVEN
10. december ob 19.00
ZA ABONMA
DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN
veseloigra
„Burka lahko zariše
veliko bolj ostro in
neprizanesljivo
družbeno podobo kot
vzvišene moralitete ali
nihilistični odrski
pamfleti.“ Peter Rak
cena vstopnice za izven:
18 evrov
16 evrov – dijaki, študenti,
upokojenci
GLEDALIŠČE

Gledališče Park
16. december ob 17.00
ZA LUTKOVNI
ABONMA IN IZVEN
16. in 17. december
dopoldan – ZA
LUTKOVNI ABONMA

cena vstopnice za izven:
5 evrov
GLEDALIŠČE ZA OTROKE

Gledališče Park
3. december dopoldan
ZA GLEDALIŠKOLUTKOVNI ABONMA
8. in 9. razred OŠ
in dijaki

3. december ob 19.00
ZA IZVEN
cena vstopnice:
10 evrov
5 evrov – za otroke
GLASBA

Gledališče Park
6. december ob 12.00
ZA GIMNAZIJO
Murska Sobota

cena vstopnice:
8 evrov

tretja predstava Abonmaja komedija in Abonmaja drama/komedija 2019/20

Heinrich von Kleist: RAZBITI VRČ, SNG Drama Ljubljana

Režija: Vito Taufer.
Igrajo: Branko Šturbej, Jurij Zrnec, Marko Mandić, Polona Juh, Maruša Majer, Bojan Emeršič, Timon
Šturbej, Zvezdana Mlakar, Matija Rozman, Sabina Kogovšek.
Večplastna komedija Razbiti vrč (krstno uprizorjena leta1808,
objavljena 1811) je ena najznamenitejših iger Heinricha von
Kleista in obenem kánonsko delo nemške romantike.
Kleistov Razbiti vrč je nastal le nekoliko zatem, ko se je z
Linhartovima veseloigrama rodilo naše sodobno gledališče. In
tudi pri Razbitem vrču gre za razkrinkavanje nečednih erotičnih
namenov moškega, ki ima družbeno moč. Vplivni in ugledni
gospodje, ki si želijo telesne intimnosti s socialno nižje
stoječimi lepimi mladimi dekleti proti njihovi volji, so bili svetu
komedije namreč znani že davno pred škandali, ki so lani
zatresli Hollywood.
„Da so vsi igralci prav zasedeni, dobro vodeni, da so izjemno
opravili svoje delo, ni fraza. Vito Taufer, eden največjih
slovenskih režiserjev, je z Razbitim vrčem oder ljubljanske
Drame obogatil s predstavo, ki ji napovedujemo dolgo
življenje.“ Dušan Rogelj, Radio Slovenija
PREDSTAVA TRAJA 90 MINUT, BREZ ODMORA.
tretja predstava Lutkovnega abonmaja 2019/20
glasbena predstava

Feri Lainšček/Lojze Krajnčan: NA DVORIŠČU, SSG Trst

Režija: Ivana Djilas. Avtor besedila in pesmi: Feri Lainšček.
Avtor glasbe in glasbeni producent: Lojze Krajnčan. Koreograf: Žigan Krajnčan.
Igrata in pojeta: Romana Krajnčan in Danijel Malalan.
Gospa Romana in gospod Ferdo sta soseda. Oba kmetujeta in na
njunem dvorišču je polno živali. Toda dvorišče je razmejeno z
ograjo, saj se Romana in Ferdo po značaju in odnosu do živali
zelo razlikujeta. Romana ima živali rada, pušča jim, da se prosto
gibljejo, jih ne privezuje in ne zapira v kletke. Gospod Ferdo
ravna ravno nasprotno. Zaradi tega njegove živali večkrat
pobegnejo na svobodo – ali k Romani. Soseda se zaradi tega ves
čas prerekata. Potem pa si gospod Ferdo zlomi nogo in ne more
skrbeti sam zase in za živali. Romana mu ponudi pomoč, a
gospod Ferdo ji mora nekaj obljubiti ...
tretja predstava Gledališko-lutkovnega abonmaja 2019/20
gledališko-plesna predstava

ONI, Plesna šola Kazina

Koncept in koreografija: Ada Kogovšek.
Plešejo: plesalke in plesalci Plesne šole Kazina.
14 mladih gibalcev se pod umetniškim vodstvom
koreografinje Ade Kogovšek na odru odene v zvoke
etnoglasbe in jih združi z modernejšimi oblikami plesa.
Plesna predstava, ki je potrebovala ščepec cirkuške
čarobnosti, poje o življenju in tem, kako fino je živeti.
Si predstavljaš svet, v katerem sta smeh in veselje obvezen del
tvojega vsakdanjika? Kjer je tvoja trava ravno toliko zelena kot
sosedova in se življenje zajema z veliko žlico? Si predstavljaš
ljudi, ki nikoli ne snamejo rožnatih očal in ljubijo dobroto,
čeprav je sirota? Si upaš verjeti, da ta svet že obstaja?

koncert

KLEMEN SLAKONJA IN BAND, Ni da ni

Zasedba: Klemen Slakonja – glas, Igor Leonardi – kitara,
Janez Gabrič – bobni, Tadej Kampl – bas.
Klemen Slakonja, dramski igralec, pevec, televizijski voditelj
in izvrsten imitator, katerega videostvaritve na Youtubu
dosegajo milijonske oglede, bo tokrat nastopil v družbi
vrhunskih glasbenikov.
Na koncertu s povednim naslovom Ni da ni bomo z mojstrom
igralske preobrazbe in vrhunske glasbene izvedbe doživeli
številne svetovne hite (od Sinatre, Princea pa do Eda Sheerana in
Coldplay) najrazličnejših glasbenih zvrsti kot so: pop, rock,
swing, reggae, turbofolk, slovenska popevka in celo opera, torej:
ni da ni!

GLASBA

glasbeno-literarni dogodek

DITKA in FERI LAINŠČEK, Ne bodi, kar nisi

Gledališče Park
4. december ob 19.00
ZA IZVEN

Zasedba spremljevalne skupine: Gorazd Čepin – klaviature, spremljevalni glas, Jan Lužnik – električna
kitara, spremljevalni glas, Ilj Pušnik – kontrabas, David Slatinek – bobni.

cena vstopnice:
12 evrov – v predprodaji
15 evrov – na dan koncerta

Po albumih Ne bodi kot drugi iz leta 2013 in Ne spreminjaj me iz leta
2016 predstavlja kantavtorica, pevka in skladateljica Ditka nov
projekt uglasbene poezije Ferija Lainščka z naslovom Ne bodi,
kar nisi. Na predstavitvi bo glasbeno zasedbo spremljal pisatelj in
pesnik Feri Lainšček.
Ditka si je z unikatnim avtorskim pristopom in drugačnostjo na
slovenski glasbeni sceni ustvarila posebno mesto; visoke naklade,
mnoge radijske uspešnice in razprodani koncerti so rezultat
izjemnega in plodnega dela. Prepeva predvsem ljubezensko poezijo
Ferija Lainščka. Rada ima ljubezen, saj je sila, ki vse povezuje.
Pesnik pravi, da on ljubezen razume, ker je starejši, ona pa zato, ker
je mlada.

GLASBA

Gledališče Park
11. december ob 19.00
ZA GLASBENI
ABONMA IN IZVEN

cena vstopnice:
8 evrov – v predprodaji
12 evrov – na dan koncerta
POTOPIS

Gledališče Park
18. december ob 19.00
ZA IZVEN

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

Gledališče Park
6. december ob 19.00
ZA IZVEN

Brezplačne vstopnice
pri blagajni Gledališča
Park
GLEDALIŠČE

Gledališče Park
26. december ob 19.00
ZA IZVEN

cena vstopnice:
v predprodaji
8 evrov – odrasli
5 evrov – otroci
na dan predstave
12 evrov – odrasli
5 evrov – otroci
FOTOGRAFIJA

Gledališče Park
7. december ob 18.00
ZA IZVEN

Brezplačne vstopnice
pri blagajni Gledališča
Park
GLASBA

Gledališče Park
15. december ob 17.00
ZA IZVEN – dogodek
zunanjega organizatorja
cena vstopnice:
16 evrov – do 8. decembra
19 evrov – po 8. decembru
GLEDALIŠČE

Gledališče Park
14. december ob 20.00
ZA IZVEN – dogodek
zunanjega organizatorja
cena vstopnice:
16 evrov – v predprodaji
19 evrov – na dan dogodka
GLEDALIŠČE

Gledališče Park
19. december ob 19.00
ZA IZVEN – dogodek
zunanjega organizatorja

cena vstopnice:
25 evrov
GLEDALIŠČE

Gledališče Park
27. december ob 20.00
ZA IZVEN – dogodek
zunanjega organizatorja
cena vstopnice: 12 evrov
9 evrov – dijaki, študenti,
upokojenci

večer avtorske glasbe

SEVERA GJURIN Z ZASEDBO

Zasedba: Severa Gjurin – glas in kitara, Dejan Lapanja – kitara, Žiga Golob – kontrabas, Uroš Rakovec –
kitara, Blaž Celarec – bobni.
Na oder Gledališča Park prihaja glasbenica z veliko začetnico –
Severa Gjurin. Njen izjemni glas spremlja kvartet odličnih,
prekaljenih glasbenikov. Akustična zasedba je skupaj prvič
zazvenela leta 2012, kmalu pa so sledili razprodani koncerti po
Sloveniji. Nastopajo s pisanim repertoarjem in tako poleg novih
Severinih pesmi na popolnoma svoj način interpretirajo marsikateri
element Severine glasbene zgodovine.
Koncert bo preplet različnih zvokov in vsebin, lastnih posameznim
glasbenikom z izredno širokim spektrom delovanja v glasbi in
skupno zavezanostjo formi, občutku in interpretaciji.
potopisno predavanje

potopis OD 0 DO 4000 METROV – družinska ekspedicija po deželah Azije, Matjaž Corel
Matjaž Corel, fotograf in popotnik, se je z ženo Ano in šestletnikom
podal na trimesečno pot iskanja zadnjh skritih kotičkov Azije.
Njihova pot se je začela v Singapurju, tisto pravo popotovanje pa na
sosednjem otoku Sumatra. Obisk plemena Mentavaj na otoku
Siberut, raziskovanje arhipelaga Banjak, iskanje divjih orangutanov
in nepričakovani prezgodnji konec njihove poti na Tibetanski
planoti, med menihi in molilnimi zastavicami, so le del njihovih
zgodb s te poti.

ponovitev dokumentarnega filma

ZA PREKMURJE GRE!

Scenarij in režija: Štefan Celec. Direktor fotografije in montaža: Jože Glažar.
Avtorska glasba: Samo Budna, Andrej Sobočan, Dejan Berden.
Nastopajo: Srečko Centrih – dr. Matija Slavič, Borut Siherle – Vilmoš Tkalec, Nenad Perič – Jožef Klekl
st., Vera Gašpar.
Mineva 100 let, odkar sta dr. Matija Slavič in dr. Franc Kovačič na
pariški mirovni konferenci končala svojo narodnostno naravnano,
strokovno in znanstveno utemeljeno bitko v hudi diplomatski igri
„velikih“ z „malimi“, ki še mednarodno sprva niso bili priznani.
Priložnost za priključitev prekmurskih Slovencev matični domovini
se je pokazala po koncu prve svetovne vojne, ko je razpadla AvstroOgrska.
premiera ljubiteljske družinske komedije

M. Logar: KRALJ V ČASOPISU, Gledališka skupina Kuda Štefana Kovača Murska Sobota

Režija: Tina Kur.
Igrajo: Tomaž Jug, Živa Štefanec, Darko Vrebac, Urška Žižek, Vili Kovač, Štefan Flisar, Nataša Šiftar, Tadej
Andrejek.
Kralj v časopisu je igriva zgodba, kjer vsak lik izraža neko
očarljivost. Naslovni – glavni lik je kralj, ki želi na vsak način priti v
časopis in poskuša vse, da bi mu to tudi uspelo. Poleg kralja
nastopajo tudi kraljica, ki ima kralja zelo rada in si želi, da je srečen,
njun sluga Pepi, ki kralju s predlogi pomaga, da bi prišel v časopis,
sobarica Vika, ki kralju menjava lepe lasulje, kot si on to zaželi,
policaj-stražar, potepuha Karla in Borle ter reporter, ki pride slikat
kralja za v časopis.
Zgodba je preprosta in je razumljiva, kar pa je daleč od tega, da bi
izpadla suhoparna in dolgočasna. Dialogi so komični in duhoviti,
gledalec pa neprestano radoveden.

tradicionalna novoletna projekcija podvodnih fotografij

IRENA ČOK: Slano in sladko 2019, doživetja potapljaške navdušenke pod gladino

Irena Čok se ponaša z najvišjimi uvrstitvami na domačih in
mednarodnih natečajih v podvodni fotografiji. Zadnja leta je redna
članica žirije državnega prvenstva v podvodni fotografiji in
mednarodnega fototografskega tekmovanja DRM Open.
Tokrat bo predstavila potapljaško in fotografsko bogato leto 2019:
potapljanje tako v Egiptu kot v bližnji Hrvaški, kjer velja morje
otoka Sušca za eno najlepših mest v Jadranskem morju. Utrinki s
tehničnih in jamskih potopov pa vam bodo razprli pogled v svet, ki
ni dostopen vsakomur.

koncert

ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA, Božični čas pri nas doma
Ansambel Saša Avsenika vas vabi na praznično glasbeno doživetje z
gostoma Gregorjem Avsenikom in Saševo najmlajšo sestro, Moniko
Avsenik.
Z melodijami in besedo vas bodo popeljali skozi Avsenikove
praznične viže, spomine iz otroštva, ljudske pesmi in skladbe iz
dežel, ki jih med letom ansambel obišče s svojimi koncerti.

monokomedija

Vid Valič: SEKS PO SLOVENSKO
Seks je nekaj, kar povezuje vse ljudi. Zaradi seksa obstajamo. Vendar je
zanimivo, da vsak narod gleda na seks malce drugače. Kako pa seksamo
Slovenci in Slovenke? Vid Valič v svoji novi predstavi pogleda na seks
tudi bolj na široko. Kakšen je vpliv seksa na slovensko družbo,
gospodarstvo, politiko in naše vsakdanje življenje ...
PREDSTAVA NI NAMENJENA MLAJŠIM OD 16 LET.

muzikal

Dan Goggin: NUNE V AKCIJI!, Prospot, Radovljica
Prevod in priredba: Drago Mislej - Mef in Marjan Bunič. Režija: Jaša Jamnik. Glasbeni vodja in
instrumentalist: Miran Juvan. Igrajo: Gojmir Lešnjak - Gojc, Simona Vodopivec - Franko, Alenka Godec,
Marjan Bunič in Lea Bartha Pesek.
Producent muzikalov Mamma Mia! in Briljantina Jurij Franko je za
slovenske odrske deske pripravil še en veliki svetovni hit – Nune v akciji!
Nune v akciji! so domiselna zgodba o petih redovnicah, ki se znajdejo v
denarnih težavah in so prisiljene pripraviti dobrodelno predstavo, v
katerem pa hoče biti vsaka od njih prva zvezda ...

stendapovska komedija

Tin Vodopivec: PETI ELEMENT
Po uspešni turneji Rock’n’Roll (2018) se Tin Vodopivec vrača na odre s
svežo, peto solopredstavo stendapovske komedije Peti element.
Predstava enega naših najbolj produktivnih stand up komikov, v izjemnem
času njegovega življenja, polnem dogodivščin, povezanih s sladkim
pričakovanjem otroka, mučno obnovo stanovanja ter sojinimi zrezki.

NAPOVEDUJEMO V JANUARJU
Gledališče Park
7. januar ob 19.00
ZA IZVEN

NAPOVEDUJEMO V JANUARJU

NAPOVEDUJEMO V JANUARJU

potopis

ARNE HODALIČ: Brezčasje

Letos mineva 20 let, odkar se je Arne Hodalič vrnil z izjemne odprave, ki jo sam uvršča med najboljše tri v vsej
svoji karieri. Pripovedoval nam bo o izjemni in neponovljivi poti čez kolumbijsko pogorje s šamani
indijanskega plemena Kogi. Po predavanju bodo na voljo Arnetovi koledarji za leto 2020.
pripovedovani roman ob animaciji in glasbi v živo

Gledališče Park
9. in 10. januar – dopoldan
ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI ABONMA

Tone Seliškar: BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA, Vodnikova domačija Šiška

Gledališče Park
13. januar ob 17.00
ZA LUTKOVNI
ABONMA IN IZVEN

Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE, Lutkovno gledališče Ljubljana

Gledališče Park
15. januar ob 19.00
RAZPRODANO!

Gledališče Park
20. januar ob 19.00
ZA ABONMA
KOMEDIJA IN IZVEN

Gledališče Park
22. januar ob 19.00
ZA IZVEN

Gledališče Park
29. januar ob 19.00
ZA GLASBENI
ABONMA IN IZVEN

Gledališče Park
31. janaur ob 19.00
ZA IZVEN

Priredba besedila, besedila songov in pripoved: Špela Frlic. Ilustracije: Matjaž Schmidt. Glasba v
živo: Metod Banko. Animacija ilustracij: Jure Lavrin.
Slovenska mladinska klasika Bratovščina Sinjega galeba se je z napeto zgodbo o zaprti otoški skupnosti,
jadrnici Sinji galeb in prijateljstvu, ki ga je spodbudila, dotaknila številnih generacij otrok. Ustvarjalci vas bodo
skozi pripoved, preprosto animirane ilustracije in songe odpeljali na razburkano morje, vse dokler ne boste
skupaj varno zapluli v domači zaliv.

lutkovna predstava

Režija: Maruša Kink. Nastopajo: Polonca Kores, Katja Povše, Miha Arh.
Rezijanske zverinice in njihove poučne pravljice, ki jih je na rezijanskem območju zbral in raziskoval dr. Milko
Matičetov, so že več kot štirideset let del otroštva številnih generacij otrok. Uprizoritev kombinira dramsko in
pripovedovalsko dejanskost z lutkovno stvarnostjo, ki razpira, oživi in udejanja svet rezijanskih zgodb.
koncert

PIHALNI ORKESTER SLOVENSKE VOJSKE & OMAR NABER
QUEEN – „ ... it's a kind of magic ..."
Magična orkestracija uspešnic ene največjih skupin v zgodovini popularne glasbe s Pihalnim orkestrom
Slovenske vojske in solistom Omarjem Naberjem, ki si upa stopiti v čevlje največjega!
veseloigra

Carlo Goldoni: KRČMARICA MIRANDOLINA, Slovensko stalno gledališče Trst

Režija: Katja Pegan. Igrajo: Nikla Petruška Panizon, Vladimir Jurc, Tadej Toš, Franko Korošec, Primož
Forte, Maja Blagovič, Lara Komar. Glasbeniki: Aljoša Vuksanovič, Vid Prinčič in Robert Vatovec.
Krčmarica Mirandolina, ta Goldonijeva mojstrovina, neverjetno preseneča s svojo aktualnostjo. Njena
prodornost ni zgolj v humorju, ampak v tem, kako z njim kaže ogledalo nam samim danes in tukaj.
Komedija iz leta 1752 govori o krčmarici in treh gostih, ki ji vsak na svoj način dvorijo: prvi je premožni grof
in skopuh, drugi je markiz brez denarja, tretji pa vitez, ki se ponaša s tem, da je sovražnik žensk in da se ga
ženske manipulacije ne dotaknejo. Za Krčmarico postane demantiranje njegovih prepričanj izziv, ki se uspešno
konča.
projekcija filma

OROSLAN, 2019, Matjaž Ivanišin / Slovenija, Češka / 2019 / 72 min
Film Matjaža Ivanišina (Karpopotnik, Playing Men) je svetovno premiero doživel v tekmovalni sekciji
festivala Cineasti del presente v Locarnu, igralec Milivoj Miki Roš je na 22. Festivalu slovenskega filma
prejel vesno za najboljšo stransko moško vlogo.
koncert

GORAN BOJČEVSKI in MATIJA DEDIĆ: V DVOJE

Zasedba: Goran Bojčevski – klarinet, Matija Dedić – klavir.
Glasbenika se bosta s šansoni Arsena Dedića, sevdaha, klezmerja in avtorskih skladb podala na
popotovanje v svoje intimne glasbene svetove in odkrivala skrivnosti, ki jih vsak od njiju nosi globoko v
sebi. Obeta se navdihujoča osebnoizpovedna izkušnja dveh priznanih mojstrov.
stendapovska komedija

Ranko Babić: KRIZA SREDNJIH LET, Špas teater Mengeš

Po uspešnici Moška copata, ki je presegla kar nekaj rekordov, na gledališke odre prihaja nova avtobiografska
komedija Ranka Babića Kriza srednjih let.
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SPOŠTOVANI OBISKOVALKE IN OBISKOVALCI, VSTOPNICE ZA DOGODKE LAHKO KUPITE:
– 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.
Vstopnice lahko rezervirate tudi po telefonu, vendar velja rezervacija največ tri dni oz. največ dva dni pred dogodkom.
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.
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