
MAREC  2020                          GP  Gledališče Park                                         GP  Gledališče Park 

APRIL 2020                            GP  Gledališče Park                                              GP  Gledališče Park 

ČETRTEK5 GP ob 19.00  akustični koncert NOMADI
SIDDHARTA 

SREDA11  GP ob 19.00gledališka predstava
Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO

ZA LUTKOVNI ABONMA
IN IZVEN

PETEK6   GP ob 20.00koncert  
MODRIJANI OSEBNO

ZA LUTKOVNI ABONMA

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN – RAZPRODANO 
 

GP ob 9.15
10.45

 

ČETRTEK19 lutkovna predstava
Kitty Crowther: JURE IN JAKA 
                  

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN – zadnja predstava

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN 

ČETRTEK12  GP ob 19.00 gledališka predstava
Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO

lutkovna predstava
Kitty Crowther: JURE IN JAKA                       

SREDA18 GP ob 9.15
10.45 

   

lutkovna predstava
Kitty Crowther: JURE IN JAKA                    

TOREK17 GP ob 10.00
ob17.00 

   

ZA IZVENTOREK3 GP ob 19.00   potopisno predavanje
RAJSKI SEJŠELI,  Maja Novak - Mayita
                 
             

ČETRTEK26 GP ob 19.00 stendapovska predstava
Vid Valič: SEKS PO SLOVENSKO

ZA IZVEN 

PETEK17 koncert
MAGNIFICO – Na blizu

                                          
            

GP ob 20.00

 

ZA IZVEN – dogodek 
zunanjega organizatorja    

SREDA8 GP ob 19.00   gledališka predstava 
Arthur Miller: LOV NA ČAROVNICE                      
       

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

ČETRTEK2 GP ob 19.00   potopisno predavanje
KOLUMBIJA – dežela magične ..., Iztok Bončina                        

PONEDELJEK6 GP ob 10.00
ob 17.00 

gledališka predstava za otroke 
Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE

ZA LUTKOVNI ABONMA 
IN IZVEN – zadnja predstava  

SREDA15 GP ob 10.00gledališka predstava za otroke 
Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU ... 

ZA IZVEN 

ČETRTEK16 GP ob 9.30
ob 11.00 

gledališka predstava za otroke 
Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU ... 

ZA LUTKOVNI ABONMA  

ZA IZVEN – dogodek 
zunanjega organizatorja 

SOBOTA 28 GP ob 19.0053. tradicionalni pomladni koncert
MEŠANI PEVSKI ZBOR Štefana Kovača

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN – zadnja predstava 

TOREK3 GP ob 11.30   filmska vzgoja 
LADY BIRD                      
       

ZA EKONOMSKO ŠOLO 
MURSKA SOBOTA

ZA LUTKOVNI ABONMA

Spoštovani abonentke in abonenti, 
z marčevsko predstavo se bo iztekel Abonma komedija, zadnja predstava Abonmaja 
drama/komedija pa bo aprila.    

FILMSKA VZGOJA

Gledališče Park
3. marec ob 11.30
ZA EKONOMSKO ŠOLO 
MURSKA SOBOTA

 

filmska vzgoja
LADY BIRD (Lady  Bird), ZDA,  94 min
Samostojni režijski prvenec igralke Grete Gerwig prinaša očarljivo oseben pogled na turbulenten odnos med 
materjo in najstniško hčerko, na pritiske odraščanja in resnični pomen tistega, čemur pravimo dom.
Najpomembnejše nagrade in festivali: zlati globus za najboljši film in glavno igralko v kategoriji muzikal 
ali komedija. Nagrada AFI za film leta. Nagrada gotham za najboljšo igralko.

GLEDALIŠČE – ABONMA 

ZA IZVEN  – dogodek 
zunanjega organizatorja

peta predstava Abonmaja drama/komedija 2019/20 in šesta, zadnja predstava Abonmaja komedija 

Avtor besedil in songov Iztok Mlakar, navdihnjen s 
Shakespearjevo Ukročeno trmoglavko, novo v nizu uspešnih 
koprsko-novogoriških koprodukcij , ... ne išče cenenega 
humorja, zanimajo ga predvsem skriti vzgibi človekovega 
nespametnega ravnanja, in to raziskuje ob sočnih didaskalijah, 
dialogih in položajih, ki vzbujajo smeh. Nadgradnja tega na videz 
naivnega izpostavljanja je moralno vprašanje, kam se je izgubila 
etičnost sodobne družbe. Mlakar nas s prefinjeno in preprosto 
besedo, oblečeno v svojevrsten primorski narečni kolorit, uvaja v 
razmišljanje o usodnejših temah, ki so pravo nasprotje 
lahkotnosti ...

Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO, koprodukcija: SNG Nova Gorica in Gledališče Koper
Režija: Vito Taufer. 
Igrajo: Luka Cimprič, Tjaša Hrovat, Patrizia Jurinčič Finžgar, Rok Matek, Iztok Mlakar, Matija Rupel, 
Urška Taufer, Žiga Udir. Glasba: Instrumentalni trio. 

Dogaja pa se to, da bi se pohlepni mafijec Baptista Minola rad znebil predvsem svoje starejše, feministično 
naravnane hčerke Katarine, ki s svojimi idejami ruši hišni red. Če bi se Katarina omožila, bi  dovolil tudi 
preostalima hčerkama, Bianci in Chiari, pobližnje srečanje z moškim. Bianca je lepotica, ki se ji izteka biološka 
ura, Chiara pa bi rada spravila očeta s tega sveta in se polastila njegovega premoženja. Na tej iztočnici se 
začenja igra travestij, nesporazumov, infiltracij, strasti in čudnih reči ... Marij Čuk, Primorske novice

PREDSTAVA TRAJA 105 MINUT, BREZ ODMORA. 

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

burka s petjem

TOREK7 GP ob 9.15
ob 10.45   

gledališka predstava za otroke 
Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE
                 
             

SREDA4 GP ob 18.00 družinska komedija
M. Logar: KRALJ V ČASOPISU   

ZA IZVEN –  Gledališka skupina 
Kuda Štefana Kovača

ZA IZVEN – dogodek 
zunanjega organizatorja 

PONEDELJEK 30 GP ob 19.00gledališka predstava 
Jurij Zrnec in igralci: AVDICIJA

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

Gledališče Park 
11. marec ob 19.00
ZA ABONMA 
KOMEDIJA IN IZVEN
zadnja predstava

12. marec ob 19.00
ZA ABONMA 
DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN

ČETERTEK16 monokomedija o di(v)jakih in (m)učiteljih
PROFESOR KUZMAN MLAJŠI

                                          
            

GP ob 19.00

 

ZA IZVEN – dogodek 
zunanjega organizatorja    

ČETRTEK23 GP ob 19.00 projekcija dokumentarnega filma
JUTRI

ZA IZVEN 

MAREC–april 2020

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



LUTKE

  NAPOVEDUJEMO V APRILU    NAPOVEDUJEMO V APRILUNAPOVEDUJEMO V APRILU

Gledališče Park
IZJEMOMA TOREK
17. marec ob 17.00
ZA LUTKOVNI 
ABONMA IN IZVEN
17., 18. in 19. marec 
– dopoldan 
ZA LUTKOVNI 
ABONMA

Jure in Jaka je poučna zgodba o prijateljstvu, ki premaga vse ovire. 
Jaka je kos. In kosi so seveda črni. Jaka pa je tudi sila radoveden kos, 
zato ga hrepenenje vleče v svet, v druge svetove, predvsem pa si 
močno želi videti morje. Na svoji prvi ekspediciji sreča Jureta. Jure je 
galeb. In galebi so seveda beli. Ne bela in ne črna barva ne Jaki in ne 
Juretu ne predstavljata nobene težave, saj razlike sploh ne opazita; 
spoprijateljita se in Jaka se odzove Juretovemu vabilu, naj gre z njim 
domov. Toda ta idila se poruši, ko prispeta v galebje mesto ...

 
Kitty Crowther: JURE IN JAKA, Lutkovno gledališče Ljubljana

Balkanski šarlatan in kantavtor po srcu pripravlja vseslovensko turnejo Na blizu. Pravi, da je za turnejo sicer 
kriva kratkovidnost, a hkrati se obeta najbolj širokogledni šov za skrbno izbrano občinstvo. Pišeta se nova 
tradicija in nepozabni glasbeni spektakel.  

koncert MAGIFICO – Na blizu

Gledališče Park
26. marec ob 19.00
ZA IZVEN – dogodek
zunanjega organizatorja

brezplačne vstopnice 
pri blagajni Gledališča 
Park

Maja Novak - Mayita je na Sejšelih preživela nekaj mesecev kot 
stevardesa na jahti. To je bila priložnost, da je to otočje pobliže  
raziskala. V besedi in fotografiji bomo spoznavali njej najljubši 
otok La Digue, skrivnostne kotičke glavnega otroka Mahe z 
najmanjšo prestolnico sveta Victorio in njeno živahno lokalno 
tržnico. Svojevrstno doživetje bodo tudi vzpon skozi tropski 
deževni gozd in pogledi na okolico z vrha prastarih granitnih skal, 
naravni rezervati, kjer prebivajo kopenske želve in je še ohranjen 
koralni podvodni svet. Beseda bo tekla tudi o eksotični kulinariki, 
verovanjih in še marsičem.  

GLEDALIŠČE

Režija: Ivana Djilas. 
Igrajo: Asja Kahrimanović Babnik, Martina Maurič Lazar, Blaž Celarec. 

RAJSKI SEJŠELI,  Maja Novak - Mayita 
POTOPIS

Gledališče Park
3. marec ob 19.00
ZA  IZVEN

potopisno predavanje

GLASBA

cena vstopnice za izven:
5 evrov

PREDSTAVO SI BODO OBISKOVALCI OGLEDALI S SEDEŽEV NA ODRU, ZATO BO ŠTEVILO 
OMEJENO.

peta predstava Lutkovnega abonmaja  2019/20

Gledališče Park
30. marec ob 19.00
ZA IZVEN 
dogodek zunanjega 
organizatorja

cena vstopnice: 
21 evrov – predprodaja 
do vključno 22. 3.
23 evrov – od 23. 3.

zborovodja: TOMI BUŠINOSKI
MEŠANI PEVSKI ZBOR Štefana KovačaGledališče Park 

28. marec ob 19.00 

Mešani pevski zbor Štefana Kovača deluje neprekinjeno že od 
leta 1967. Repertoar pesmi sega od slovenskih in tujih ljudskih, 
slovenskih in tujih umetnih ter sakralnih skladb do spiritualov 
in zabavne glasbe. „Ves čas iščemo nove izzive v zahtevnejših 
skladbah, se pa tudi radi pevsko sproščamo ob enostavnejših 
izvedbah,“ pravijo pevci.

53. tradicionalni pomladni koncert

lutkovna predstava 

GLEDALIŠČE

Gledališče Park
17. april  ob 20.00
ZA IZVEN  
 

GLASBA

Gledališče Park
5. marec ob 19.00
ZA GLASBENI 
ABONMA IN IZVEN

 

KONCERT JE 
RAZPRODAN

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

Skupina je nekaj teh novih pesmi uvrstila tudi v svoj akustični repertoar, ki ga uspešno predstavlja na 
razprodanih koncertih že od začetka leta. Rahlo prearanžirani, predrugačeni in na glavo postavljeni hiti, 
ki jih je ustvarila Siddharta, vas bodo popeljali skozi edinstveno, intimno izkušnjo.

Skupina Siddharta, danes največje ime na slovenski 
glasbeni sceni, je nastala leta 1995 v postavi Tomi M. (glas, 
kitara), Primož B. (kitara, spremljevalni glas), Primož M. (bas) 
in Boštjan M. (bobni). Za ime so si nadeli naslov romana 
nemškega pisatelja Hermanna Hesseja. Kasneje sta se skupini 
priključila še saksofonist Cene R. in za njim klaviaturist Tomaž 
O. R. Skupaj so ustvarili svoj zvok, ki ga z lahkoto prepoznamo 
kot Siddhartin zvok.    
Album Nomadi je nastajal v prvi polovici leta 2018, izšel pa 
14. septembra 2018, kar je skupina isti dan zaznamovala z 
velikim koncertom v razprodani Hali Tivoli v Ljubljani, ki 
je bil uvod v vseslovensko dvoransko turnejo. 

akustični koncert NOMADI
SIDDHARTA

Stroga komisija bo na igralsko Akademijo sprejela samo največje 
talente. Nadarjeni študentje, sami virtuozi improvizacije, med 
katerimi so tudi talentirano netalentirani, se ji bodo predstavili v 
najboljši luči. Zapletali in odpletali se bodo pred igralskimi izzivi. 
Razgalili se bodo do vseh svojih napak in pomanjkljivosti. Nimajo 
česa izgubiti, gredo na vse ali nič. Stojijo tik pred veliko 
priložnostjo, ki jim bo odprla vrata igralskega poklica in zvezdniške 
kariere! Česa vse ne bodo naredili, da bi jim uspelo!  Njihovi nastopi 
na AVDICIJI so komični, zabavni, pa tudi tragični, iskreni, 
pompozno minimalistični, predvsem pa vsi zelo iznajdljivi.

 
 

Režija: Jurij Zrnec. 
Igrajo: Alojz Svete, igralci ekipe 1: Goran Hrvaćanin, Dejan Krupić, Aleksandar Rajaković, Mario 
Ćulibrk, Jernej Kogovšek. 

 
 
 
 
Jurij Zrnec in igralci: AVDICIJA, ŠPAS TEATER

PREDSTAVA TRAJA 100 MINUT, BREZ ODMORA. 

Gledališče Park 
8. april ob 19.00
ZA ABONMA 
DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN – zadnja
predstava

potopis KOLUMBIJA – dežela magične realnosti, Iztok BončinaGledališče Park
2. april ob 19.00
ZA  IZVEN

Kolumbija je bila še pred nekaj leti prizorišče gverilskih napadov, ugrabitev, kriminala in brezupne prihodnosti. Pred 
tremi leti so gverilci in vlada podpisali mirovni sporazum in dežela je začela razkrivati svoje dolgo časa skrite in 
nedostopne naravne in kulturne zaklade od Amazonije prek Andov do Karibskega morja in Tihega oceana. 

Dokumentarni film Jutri se namesto na najslabše možne scenarije o naši prihodnosti osredotoča na ljudi in 
najboljše poskuse na različnih področjih (kmetijstvo, energija, življenjski prostor, gospodarstvo, izobraževanje, 
demokracija …), ki bi lahko pomenili novo, srečno zgodbo naše prihodnosti.

dokumentarni film JUTRI, Demain, 2015, Francija, 1h 58minGledališče Park
23. april ob 19.00
ZA IZVEN 

Zgodovinski ovoj preganjanja čarovnic v 17. stoletju, v katerega je ameriški dramatik Arthur Miller zavil 
svetovno dramsko uspešnico Lov na čarovnice (1953), razkriva večno delujoče vladajoče mehanizme, ki z 
avtoritativnimi manipulacijami dosegajo nagnusna ponižanja in moralna razvrednotenja človeka.
„Nova mariborska uprizoritev Lova na čarovnice v režiji Janusza Kice je žlahtno klasična v vseh prvinah." 
Melita Forstnerič Hajnšek, Večer

Arthur Miller: LOV NA ČAROVNICE, SNG Drama Maribor
Režija: Janusz Kica. Igrajo: Kristijan Ostanek, Davor Herga, Branko Jordan, Vladimir Vlaškalić, Miloš 
Battelino, Nejc Ropret, Aleš Valič, Eva Kraš, Mateja Pucko, Ana Urbanc, Liza Marijina, Minca Lorenci, 
Lea Cok, Eva Stražar, Doroteja Nadrah, Vesna Kuzmić.

Gledališče Park
6. april ob 17.00 
(januarja odpovedana 
predstava)
ZA LUTKOVNI 
ABONMA IN IZVEN

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. 

lutkovna predstava Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE, Lutkovno gledališče Ljubljana 
Režija: Maruša Kink. Nastopajo: Polonca Kores, Katja Povše, Miha Arh. 

Uroš Kuzman nas v novi monokomediji popelje na ekskurzijo po spominih na piflanje, plonkanje, pisanje in 
špricanje. Uroš, edini slovenski komik z doktoratom iz matematike, je tisti profesor, ki smo si ga vsi vedno 
želeli: sproščen, duhovit in ki ga bolj kot golo predavanje zanima to, da iz nas izvleče največ – smeha.

monokomedija o di(v)jakih in (m)učiteljih PROFESOR KUZMAN MLAJŠI
 Igra: Uroš Kuzman. 

Gledališče Park
16. april
ZA IZVEN 

Pripovedko je po pravljici, ki jo je Fran Levstik za otroke napisal pred 140 leti, dramatiziral Boris A. Novak Gre 
za eno najlepših zgodb o solidarnosti in o tem, da bo svet boljši in ljudje v njem srečnejši, če nas bo v življenju 
vodil občutek za druge, če bomo solidarni, čuječi in v stiski pripravljeni pomagati drug drugemu.

 
Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO, Prešernovo gledališče Kranj Gledališče Park

15. in 16. april 
ZA GLEDALIŠKO-
-LUTKOVNI  ABONMA 

Vid Valič: SEKS PO SLOVENSKO

PREDSTAVA NI NAMENJENA MLAJŠIM OD 16 LET. 

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 ... 

monokomedija 

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

Gledališče Park
6. marec ob 20.00
ZA IZVEN – dogodek
zunanjega organizatorja

Modrijani osebno je posebna koncertna turneja. Namenjena je vsem generacijam, še posebno tistim, ki imate 
raje umirjene koncerte, kjer lahko sedite in uživate v petju domačih pesmi. Zabavne zgodbe Modrijanov vas 
bodo nasmejale in ustvarile domače razpoloženje. Počutili se boste, kot da bi Modrijani nastopali pri vas doma. 

MODRIJANI OSEBNO

GLASBA
koncert 

cena vstopnice: 12 evrov

Kralj v časopisu je igriva zgodba z zanimivimi osebami. Naslovni in 
glavni lik je kralj, ki želi na vsak način priti v časopis in poskuša vse, 
da bi mu to tudi uspelo. Tu je seveda tudi kraljica, ki ima kralja zelo 
rada in si želi, da je srečen; njun sluga Pepi s številnimi predlogi, 
kako bi kralj prišel v časopis; sobarica Vika, ki skrbi za kraljevo 
podobo; pa še policaj-stražar, potepuha Karla in Borle ter reporter, ki 
bo poskrbel, da se bo kraljeva največja želja uresničila. 
Zgodba je preprosta in razumljiva, a daleč od tega, da bi bila 
dolgočasna. Komični položaji in duhoviti  dialogi poskrbijo za 
zabavo tako otrok od 5. leta kot odraslih. 

GLEDALIŠČE

Gledališče Park 
4. marec ob 18.00
ZA IZVEN Režija: Tina Kur.  Igrajo: Tomaž Jug, Živa Štefanec, Darko Vrebac, Urška Žižek, Vili Kovač, Štefan Flisar, 

Nataša Šiftar, Tadej Andrejek.

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

cena vstopnice: 

v predprodaji 
8 evrov – odrasli
5 evrov – otroci

na dan predstave
12 evrov – odrasli
5 evrov – otroci 

komedija 

družinska komedija 


