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NEDELJA13  GP ob 19.00film  
O NAKLJUČJU IN DOMIŠLJIJI

ČETRTEK10 GP ob 19.00   film
O NAKLJUČJU IN DOMIŠLJIJI     

PETEK11 GP ob 20.00koncert
LUKA BASI 

SOBOTA12 GP ob 20.00 koncert  
LUKA BASI

ČETRTEK17 GP ob 19.00 film
NAJBOLJ GROZEN ČLOVEK NA SVETU 

GP dopoldan    animirani film 
POTEPANJE PAPIRNATEGA ZMAJA

NEDELJA20 GP ob 19.00   film
NAJBOLJ GROZEN ČLOVEK NA SVETU 

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK 

SOBOTA19 GP ob 19.00   film
NAJBOLJ GROZEN ČLOVEK NA SVETU 

 SOBOTA5 GP ob 19.00   film
SLADIČEVA PICA

– 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 sta pogoja za obisk dogodkov v Gledališču Park 
predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT z osebnim dokumentom in nošenje zaščitne kirurške oz. maske FFP2.

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

Do 30. junija 2022 lahko še vedno unovčite BON21 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 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).

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK BO MARCA ODPRTA: 

PETEK25 GP ob 19.00    

film 
KUPE ŠT. 6      SREDA23 GP ob 19.00  

dokumentarni film
BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI

ČETRTEK24 GP ob 19.00   film
KUPE ŠT. 6  

ČETRTEK3 GP ob 19.00    film
SLADIČEVA PICA  

8 TOREK

PETEK18 koncert  
HAMO & TRIBUTE 2 LOVE 

GP ob 19.00   

nagrada: srebrni medved 
Berlinale  2021

NEDELJA6 GP ob 19.00   film
SLADIČEVA PICA

PONEDELJEK7 animirani film
POTEPANJE PAPIRNATEGA ZMAJA

GP dopoldan 

 

2 nominaciji za oskarja

LUTKOVNO-FILMSKI
 ABONMA

nagrada: srebrni medved
Berlinale 2021 

SREDA9 GP ob 19.00   potopisno predavanje
ALJASKA 

nominacija za oskarja;
nagrada v Cannesu 2021

zunanji organizator

letni koncert

 

nominacija za oskarja;
nagrada v Cannesu 2021
nominacija za oskarja

SREDA16 GP ob 19.00   predavanje
 ALJOŠA BAGOLA – KAKO BITI V REDU

2 nominaciji za oskarja 

nominacija za oskarja;
nagrada v Cannesu 2021 

stand-up
MAJHNI OTROCI, VELIKI PROBLEMI
Igrata: Uroš Kuzman, Aleš Novak.
Majhni otroci, majhni problemi, veliki otroci, veliki problemi! je pregovor, ki ga je slišal 
že vsak od staršev. Pa je resničen?
Je uvertura v starševstvo res preprosta in težavnost tega 
poklica zraste šele z leti? S temi in podobnimi vprašanji se 
bosta v stendapovski predstavi ukvarjala mlada očka Uroš 
Kuzman in Aleš Novak, prvi z dvema šoloobveznima 
pretepačema in drugi s sveže pokakano plenico v rokah. 
Čigavi problemi so večji? Ne vemo! Vemo pa, da bosta oba 
vesela priložnosti, da lahko za poldrugo uro smeha 
pobegneta v družbo gledalcev. Ker, saj veste, kaj pravijo, 
ko imaš otroke, je vsak izgovor dober, da greš z doma. 

koncert

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).

Gledališče Park
18. marec ob 19.00 
   

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

Organizator:
Jabka, d. o. o.

Gledališče Park
30. marec ob 19.00 

 

2 nominaciji za oskarja 

GLASBA

GLEDALIŠČE

LUTKOVNO-FILMSKI
 ABONMA

zunanji organizator

pogovor s scenaristom in
režiserko/scenaristko

 SOBOTA26

27

30

 NEDELJA

film 
KUPE ŠT. 6

stendap 
MAJHNI OTROCI, VELIKI PROBLEMI

koncert 
MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠTEFAN KOVAČ

29

film  
INVENTURA 

TOREK

SREDA

nominacija za oskarja

nominacija za oskarja

štiri vesne FSF 2021

GP ob 19.00

GP ob 19.00

GP ob 19.00

GP ob 19.00zunanji organizator

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

ČETRTEK31

POTOPIS
Gledališče Park
9. marec ob 19.00

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

potopisno predavanje
ALJASKA,  popotnik Rok Kofol 

zunanji organizator

Lahko jo doživimo turistično, lahko pa malenkost bolj 
avanturistično, kot jo bo predstavil Rok Kofol. Od vožnje 
s kajaki med ledenimi kockami prek kolesarjenja po stari 
poti iskalcev zlata do doživetja nacionalnega parka Denali 
z vsem divjim rastlinjem in predvsem živalstvom, ki ju 
premore Aljaska. Rok pravi: Potovanje po Aljaski je zago-
tovo ena lepših avantur, ki si jo lahko popotnik privošči.

Aljaska je zagotovo najlepši odklop za vse ljubitelje narave. 



FILM

BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI, Slovenija, 88min  

FILM 
Gledališče Park
24. marec ob 19.00
26. marec ob 19.00
27. marec ob 19.00 
 

KUPE ŠT. 6 (Hytti nro 6), Finska, Estonija, Rusija, Nemčija, 107min 
Režija: Juho Kuosmanen. 
Igrajo: Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova, Julia Aug, Lidia Kostina, Tomi Alatalo ...
Finski režiser Juho Kuosmanen z arktičnim filmom ceste – ali 
bolje: železniške proge – popelje skozi zasneženo Rusijo 
devetdesetih let, da bi povedal toplo, nostalgično zgodbo o tem, 
kaj nas povezuje kot človeška bitja. Finska študentka se iz Moskve 
z vlakom odpravi proti skrajnemu severu države, kjer namerava 
obiskati najdišče petroglifov. Vso dolgo pot si je tesni kupe prisiljena 
deliti z mladim ruskim rudarjem.

cena vstopnice:
4 evre

PREDAVANJE 

Gledališče Park
3. marec ob 19.00
5. marec ob 19.00
6. marec ob 19.00 
   

LUKA BASI: INTIMNO OB DNEVU ŽENA
koncert

Luka Basi je nastopil v šovu Slovenija ima talent, od takrat pa gradi  
uspešno glasbeno kariero. Zaljubljen je v dalmatinsko glasbo, 
oboževalce pa navdušuje tudi na različnih glasbenih festivalih. Luka 
nastopa po Sloveniji in Hrvaški, nekaj nastopov je imel tudi že v 
Avstriji.
Luka Basi: Imeti svoj koncert je vedno poseben občutek. Veselim se 
tega intimnega koncerta v moji "domači" Murski Soboti. 
Pripravljamo nekaj intimnega in hkrati obljubljamo, da tudi zabave 
ne bo manjkalo. 

Gledališče Park
17. marec ob 19.00
19. marec ob 19.00
20. marec ob 19.00 

 

cena vstopnice:
22 evrov – predprodaja
25 evrov – na dan koncerta

akustični koncert: 1na1: ŠTRAS & BOJAN CVJETIĆANIN
Gregor Strasbergar Štras in Bojan Cvjetićanin, vodilna pevca skupin MRFY in JOKER 
OUT, sta med dvema najbolj prepoznavnima glasovoma nove generacije slovenskega roka. 
V glasbenem dialogu 1na1 bosta navdušila z neverjetno energijo, sproščenostjo, zamenjavo 
vlog, vzajemno akustično spremljavo in seveda vsemi svojimi največjimi uspešnicami.

ALJOŠA BAGOLA: KAKO BITI V REDU 

Večer bodo popestrili glasbeni vložki Aljoševega brata Dominika, ki kot Balladero že vrsto let niza 
glasbene uspešnice.

Aljoša Bagola, slovenski kreativni direktor desetletja, fatalni moški 
2021 ter avtor knjižnih uspešnic Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje 
roke ter Srečo, prosim bo v znamenitem predavateljskem slogu s 
kreativnimi domislicami in njemu lastnim humorjem razkril 
nepričakovane vplive na naše počutje, odnose in samopodobo. 
Zakaj ne moremo biti nenehno na razpolago in srečni, kako za več 
zadovoljstva upravljati s svojimi pričakovanji, kako si dovoliti svojo 
ustvarjalnost in kako bolj vedro in sočutno misliti o sebi in o svetu? 

FILM 

Gledališče Park
16. februar ob 19.00
 

cena vstopnice:
4 evre

FILM

cena vstopnice:
4 evre

Gledališče Park
29. marec ob 19.00

O NAKLJUČJU IN DOMIŠLJIJI (Guzen to sozo), Japonska, 121min 
Režija: Ryusuke Hamaguchi.
Igrajo: Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri, Kiyohiko 
Shibukawa, Katsuki Mori, Shouma Kai, Fusako Urabe ...
Tri zgodbe spremljajo tri ženske, katerih življenja zaznamujejo 
odločitve, obžalovanja, prevare in naključja. Nepričakovani 
ljubezenski trikotnik, spodleteli poskus zapeljevanja ter srečanje, ki 
je posledica nesporazuma.

Gledališče Park
10. marec ob 19.00
13. marec ob 19.00

 

Mešani pevski zbor Štefana Kovača je zbor z več kot 50-letno tradicijo. 
Po dveletnem premoru bo na svojem 53. letnem pomladnem koncertu 
predstavil pogled na prednosti, ki jih uživa vsak izmed pevk in pevcev, 
in prednosti, ki jim jih ponuja sodelovanje v zboru. Z raznolikim 
programom pa bo zbor pokazal, da poleg užitka v petju pridobivajo 
znanja, jezike, vsebine, za katere želijo, da se dotaknejo tudi občinstva.

Gledališče Park
25. marec ob 19.00 

FILM 

cena vstopnice:
23 evrov – v predprodaji
25 evrov – na dan dogodka 

Film, dvojni portret Ivana Krambergerja, sina in očeta, v žanru 
raziskovalnega dosjeja raziskuje vpliv in vlogo Ivana Krambergerja 
(očeta) na osamosvojitvene procese v Sloveniji, ki jih Ivan Kramberger 
(sin) raziskuje pred kamero za magistrsko nalogo z intervjuji in 
ogledovanjem bogatega arhivskega gradiva.

SPOŠTOVANE OBISKOVALKE IN OBISKOVALCI GLEDALIŠČA PARK,
tokrat smo izbrali filme, ki so zaznamovali pretekle fimske festivale in/ali navdušili Ameriško 
filmsko akademijo. 

cena vstopnice:
4 evre
 

Gledališče Park
7. marec dopoldan
8. marec dopoldan

Paul Thomas Anderson nas odpelje v zgodnja sedemdeseta z 
edinstveno ljubezensko zgodbo, ki ji nikoli ne zmanjka bencina. 
Sladičevo pico si bomo med drugim zapomnili po prelomnih 
nastopih obeh glavnih igralcev. Alana Kane in Gary Valentine se pred 
fotografiranjem na Garyjevi srednji šoli nista še nikoli srečala. Alana ni 
več dijakinja, ampak mlada ženska, ki išče svojo identiteto in prihodnost 
onkraj neobetavnega dela pomočnice fotografa. Petnajstletni Gary pa že 
dela kot igralec. Fantova neobičajna samozavest Alano zabava in med 
njima se kmalu splete prisrčen, čeprav nekoliko neroden odnos.

Portret mladenke v dvanajstih poglavjih, s prologom in epilogom 
– film Joachima Trierja je očarljiva, igriva in duhovita drama o 
ljubezni v našem času ter o tem, kako lahko imaš v življenju vse, 
pa se še vedno počutiš kot največja zguba na svetu. Julie bo kmalu 
dopolnila trideset let, njeno življenje pa je ena sama eksistencialna 
zmešnjava. Zapravila je že kar nekaj svojih talentov, njen starejši fant 
Aksel, uspešen stripar, pa vse bolj pritiska nanjo, da se ustalita. Neke 
noči se med tavanjem po mestu znajde na zabavi, kjer spozna 
mladega in simpatičnega Eivinda … 

kratki animirani filmi FILM 
POTEPANJE PAPIRNATEGA ZMAJA, 34 minut 

Potepanje papirnatega zmaja je kakovosten program sporočilno in 
likovno raznolikih kratkih animiranih filmov, ki je nastal z mislijo 
na najmlajše gledalce. V njem so zbrana sodobna avtorska dela iz 
srednje in vzhodne Evrope. Filme, ki so namenjeni otrokom od 4. leta, sta 
skrbno izbrala Martina Peštaj, medijska psihologinja in urednica oddaj v 
Otroškem in mladinskem programu Televizije Slovenije, in Igor Prassel, 
direktor mednarodnega festivala animiranega filma Animateka.

Filmi: Koyaa – izmuzljivi papir, G. Noč ima prost dan, Zmaj, Tok 
tok, Mitch-match, Oblačno, Princ Ki-Ki-Do: Begunec.

Režija: Paul Thomas Anderson. 
Igrajo: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper, Benny Safdie, Tom Waits ...

film

motivacijsko predavanje

film

dokumentarni film ter pogovor s scenaristom in režiserko/scenaristko

Režija: Maja Weiss. 
Nastopajo: Ivan Kramberger ml., Igor E. Bergant, Ivan Bukovnik, Janez Janša, Jelko Kacin, Franc Kangler, 
Ninna Kozorog, Tomo Križnar, Milan Kučan … 

NAPOVEDUJEMO ZA APRIL:
Gledališče Park
1. april ob 19.00 

Gledališče Park
12. april ob 19.00 

Gledališče Park
22. april ob 20.00

Gledališče Park
20. april ob 19.00

cena vstopnice:
4 evre
GLASBA 

film
NAJBOLJ GROZEN ČLOVEK NA SVETU (Verdens verste menneske), Norveška, Švedska, 
Danska, Francija, 127min

Gledališče Park
11. marec ob 20.00
12. marec ob 20.00

Luka Basi bo s samostojnim koncertom tokrat prvič nastopil v Gledališču Park. 

Organizator:
Glasbeno društvo 
Prima band

PREDAVANJE

Organizator: 
Špas teater

GLASBA letni koncert 
MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠTEFAN KOVAČ 

SLADIČEVA PICA (Licorice Pizza), ZDA, 134min

Režija: Joachim Trier.
Igrajo: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum.

potopisno predavanje: JAPONSKA, popotnik in fotograf Matjaž Corel
Po starodavni poti Nakasendo, romarskih poteh, tradicionalnih ribjih tržnicah ter južnih 
tropskih otočkih japonskega arhipelaga.

predstava SNG Maribor
Tennessee Williams: MAČKA  NA  VROČI  PLOČEVINASTI  STREHI
Kultna ameriška drama Tennesseeja Williamsa Mačka na vroči pločevinasti strehi (1955),  
za katero je prejel Pulitzerjevo nagrado, velja za eno najboljših dram 20. stoletja. Predstavo 
je režiral Jan Krmelj, eden vidnejših predstavnikov najmlajše generacije režiserjev, ki je 
Williamsovo besedilo bral kot portret egoizma in utesnjenosti, s katerima se srečujejo vsi  
člani  družine Pollitt. 

koncert ob dnevu upora proti okupatorju: HEJ PARTIZAN! 
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. 

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 – kot dolgoletni sodelavec Vlada Kreslina, soustanovitelj Marko bande, nekdanji 
vodja zasedbe Posodi mi jürja ali zadnja leta kot vodilni skupine Samo Budna & Band. 

Gledališče Park
23. april ob 19.00

FILM 
Gledališče Park
31. marec ob 19.00

 film
INVENTURA, Slovenija, 106min 

Igrani prvenec Darka Sinka je tragikomedija o človeku, ki ugotovi, 
da so bile njegove predstave o lastnem življenju le iluzija. Boris 
Robič je povsem običajen človek, preveč običajen, da bi bil komu v 
napoto. A nekega dne po večerji nekdo strelja nanj skozi okno. Ker 
policija ne najde osumljencev, primer kmalu konča. Boris pa se s tem ne 
more sprijazniti in sklene, da bo zadevo raziskal sam.

Režija: Darko Sinko. 
Igrajo: Radoš Bolčina, Mirel Knez, Dejan Spasić, Mojca Partljič, Saša 
Tabaković, Janez Škof, Tina Potočnik Vrhovnik, Luka Martin Škof ...

2 nominaciji 
za oskarja

Nagrada: 
srebrni medved
Berlinale 2021

Nominacija za 
oskarja; nagrada 
v Cannesu 2021

Nominacija za 
oskarja

štiri vesne FSF 2021

brezplačne vstopnice

cena vstopnice:
4 evre

ZA 
LUTKOVNO-FILMSKI 
ABONMA


