
NOVEMBER 2021                            GP  Gledališče Park                                   GP  Gledališče Park 

SREDA17  GP dopoldanlutkovna predstava  
: NAJPRISRČNEJŠI VELIKANJ. Donaldson, A. Scheffler

SOBOTA13 GP ob 19.00   film
SPENCER     

NEDELJA14 GP ob 19.00film 
SPENCER 

TOREK16 GP dopoldan lutkovna predstava  
: NAJPRISRČNEJŠI VELIKANJ. Donaldson, A. Scheffler

ČETRTEK18 GP ob 19.00 film
FABIAN ALI KO GE VSE K VRAGU 

GP ob 19.00    gledališka predstava 
Brina Klampfer, Kaja Blazinšek: PALOMA 

NEDELJA21 GP ob 19.00   film
FABIAN ALI KO GE VSE K VRAGU 

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK 

SOBOTA20 GP ob 19.00   film
FABIAN ALI KO GE VSE K VRAGU 

ČETRTEK4 GP ob 19.00   film
MOŽ, KI JE PRODAL SVOJO KOŽO

– 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 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 NOVEMBRA ODPRTA: 

PETEK26 GP ob 19.00    koncert
PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR z orkestrom: Hej, partizan!    

PONEDELJEK22 GP ob 19.00  gledališka predstava
UTOŠOMATOT

ČETRTEK25 GP ob 19.00   film
HIŠA GUCCI 

SREDA3 GP ob 19.00    potopis
MATEJ KOŠIR: 15.537 km ... Čile + Bolivija + Argentina  

SOBOTA27 GP ob 19.00   film
HIŠA GUCCI

10 SREDA

GLASBA

PETEK19 Jernej Dirnbek - Dimek & Davor Klarić: 
Z  MUZIKO O VINU IN LJUBEZNI 

GP ob 19.00   

trije usodni dnevi princese
Diane, Beneški festival

nadomestni koncert za
abonente in ZA IZVEN       

SOBOTA6 GP ob 19.00   film
MOŽ, KI JE PRODAL SVOJO KOŽO

NEDELJA7 film
MOŽ, KI JE PRODAL SVOJO KOŽO

GP ob 19.00

 

nominacija za oskarja – 
tujejezični  film

nominacija za oskarja – 
tujejezični  film

ZA LUTKOVNO-FILMSKI
ABONMA

ČETRTEK11 GP ob 19.00   film
SPENCER 

trije usodni dnevi princese
Diane, Beneški festival

tekmovalni program 
Berlinala 2021

ZA LUTKOVNO-FILMSKI
ABONMA

trije usodni dnevi princese
Diane, Beneški festival

ZA IZVEN

po projekciji pogovor z
dr. Dušanom Plutom

legendarni Ridley Scott 
o modnem imperiju 

tekmovalni program 
Berlinala 2021

legendarni Ridley Scott 
o modnem imperiju 

SREDA17 GP ob 19.00  film
JUTRI

nominacija za oskarja – 
tujejezični  film

tekmovalni program 
Berlinala 2021

nadomestna predstava za
abonente in ZA IZVEN     

nadomestna predstava za
abonente in ZA IZVEN       

vsaj toliko kot skladbe poslušalce pritegnejo njihove napovedi, ki mejijo že skorajda na predstavo in so 
polne pristnega humorja, ki so ga zvesti poslušalci skupine Mi2 v preteklosti že dodobra spoznali.

Partizanski pevski zbor z orkestrom: HEJ, PARTIZAN!
Solista: Gaja Sorč in Marko Erzar.

Na koncertu bo v osrednjem delu zazvenela istoimenska kantata 
Radovana Gobca, ki je bila nazadnje izvedena pred približno 50 leti. 
V približno 40 minut dolgi kantati, nastali leta 1944, se prepletajo 
motivi večih partizanskih pesmi. Kot solista se bosta predstavila 
sopranistka Gaja Sorč in baritonist Marko Erzar. 
Poslušalci bodo poleg kantate prisluhnili  dvema samospevoma 
Rada Simonitija, za katera je besedilo napisal Karel Destovnik - 
Kajuh, Samo en cvet in Bosa pojdiva, dekle, obsorej. Sledil bo 
venček ruskih napevov Moskovski večeri v priredbi Scotta 
Richardsa ter pesem Karla Destovnika - Kajuha Stara žalostna, za 
katero je glasbo ob 75. obletnici Partizanskega pevskega zbora 
napisal Iztok Kocen. Nastop bo sklenila Simonitijeva Vstajenje. 

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 novembrskega ali decembrskega koncerta (16. december – ENSEMBLE 
CHAMBERJAM – strasten in ognjevit glasbeni dogodek ob 100. obletnici rojstva Astorja Piazzolle z 
mednarodno zasedbo glasbenikov). V novem letu 2022 poravnava dolga ne bo več mogoča.   

Jernej Dirnbek - Dimek & Davor Klarić: Z  MUZIKO O VINU IN LJUBEZNI

Jernej Dirnbek - Dimek in Davor Klarić sta člana glasbene 
skupine Mi2, prvi je pevec in kitarist, predvsem pa avtor večine 
uspešnic skupine Mi2, drugi eden najbolj iskanih klaviaturistov 
v Sloveniji.
Pred časom sta na oder postavila svoj"kantavtorski" glasbeni 
kabaret oziroma humoristični koncert Z muziko o vinu in 
ljubezni. Izbrani tematiki skladb – vino in ljubezen sta izraženi 
skozi besedila, ki so večinoma hudomušna, zabavna in zbadljiva, 
skozi prigode junakov pesmi pa na posrečen in luciden način 
nastavljajo ogledalo družbi.
Seveda pa je veseli značaj obeh nastopajočih poskrbi za to, da 

Zasedba:  Jernej Dirnbek – Dimek – glas in kitara, Davor Klarić – klaviature.

NEDELJA28 GP ob 19.00    film
HIŠA GUCCI  

legendarni Ridley Scott 
o modnem imperiju 

GLASBA

Gledališče Park
19. november ob 19.00 
   

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

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

Gledališče Park
26. november ob 19.00 

 

november   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



GLEDALIŠČE

„Mož, ki je prodal svojo kožo, smešen, ganljiv in neprizanesljiv film, prepletla satiro in humano politično zavest 
ter ustvarja edinstveno pravljico o umetnosti, privilegijih, svobodi in identiteti.“  John Powers, NPR

dokumentarni film JUTRI, Demain, 2015, Francija, 118min

FILM 

Gledališče Park
11. november ob 19.00 
13. november ob 19.00
14. november ob 19.00
 

SPENCER (Spencer),  ZDA, 111 min  
Režija:  Pablo Larraín.
Igrajo:  Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins ...
Film je doživel svetovno premiero septembra letos na Beneškem 
filmskem festivalu kot eden izmed najtežje pričakovanih filmov. 
Psihološka drama Spencer prikazuje hipotetično dogajanje v 3 dneh, 
ki so pomembno zaznamovali življenje tragično umrle princese 
Diane. Gre za obdobje okoli božiča leta 1991, torej čas tik pred 
mučno ločitvijo od princa Charlesa, ko naj bi se Diana odločila, da 
zapusti britansko kraljevo družino.
Izjemno zahtevno vlogo princese Diane je režiser zaupal Kristen 
Stewart, ki ji predvsem ameriški kritiki napovedujejo najmanj 
nominacijo za oskarja. 

brezplačne vstopnice

POTOPIS 

Gledališče Park
10. november ob 19.00 
   

MATEJ KOŠIR: 15.537 km ... Čile + Bolivija + Argentina 
potopisno predavanje

Razdalje v Južni Ameriki so res gromozanske, toda v slabih treh 
mesecih potovanja v najlepšem spominu zagotovo ostanejo 
kopanje v gejzirjih na višini 4.300 m, vožnja po največjem 
slanem jezeru na svetu, in sicer na strehi razmajanega džipa, 
vzpon na delujoči vulkan Villarrica, sprehodi po 20 km dolgi 
peščeni plaži, 4.000 let stara drevesa, splavarjenje po reki 
Futaleufu, dežela pustolovščin – Patagonija, obisk mesteca 
Ushuaia na koncu sveta, nogometna tekma v Buenos Airesu, kjer 
70.000 navijačev celo tekmo prepeva, in še marsikaj …

Gledališče Park
3. november ob 19.00 

 

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

Gledališče Park
25. november ob 19.00 
27. november ob 19.00
28. november ob 19.00

HIŠA GUCCI (House of Gucci), ZDA, 83 min 
Režija: Ridley Scott. 
Igrajo: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek in Al Pacino.
Hiša Gucci je navdihnjena s šokantno resnično zgodbo o družinskem 
imperiju za italijansko modno hišo Gucci. V treh desetletjih ljubezni, 
izdaje, dekadence, maščevanja in na koncu umora dobimo vpogled v 
to, kaj pomeni ime, koliko je vredno in kako daleč bo družina šla, da 
bo imela nadzor.
Film je nastal po knjižni uspešnici avtorice Sare Gay Forden The 
House Of Gucci, v njem pa igrajo velika hollywoodska imena, ob 
nagrajencih z oskarji Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons in Al 
Pacino še nominiranca za oskarja Adam Driver in Salma Hayek.

FILM

cena vstopnice:
4 evre

MOŽ, KI JE PRODAL SVOJO KOŽO (The Man Who Sold His Skin), Tunizija, Švedska, 
Nemčija, Francija, Belgija, 104 min
Režija: Kaouther Ben Hania.
Igrajo: Yahya Mahayni, Dea Liane, Koen De Bouw, Monica Bellucci, Saad Lostan, Darina Al Joundi, Jan 
Dahdouh, Christian Vadim, Marc De Panda ... 
Tunizijska režiserka z veliko igrivosti, drznosti in trpkega 
humorja sooči dva povsem različna svetova: svet sodobne 
umetnosti in svet beguncev. Nominacija za oskarja v kategoriji 
najboljši mednarodni film in nagrada za najboljšega igralca v 
sekciji obzorja Beneškega filmskega festivala. 
Da bi lahko odpotoval v Evropo in se znova združil z ljubeznijo 
svojega življenja, mlad sirski begunec privoli, da mu slavni in 
provokativni umetnik na hrbet tetovira podobo šengenskega vizuma 
in ga tako spremeni v prestižno umetniško delo.

FILM 

Gledališče Park
4. november ob 19.00
6. november ob 19.00 
7. november ob 19.00
 

cena vstopnice:
4 evre

LUTKE 

cena vstopnice:
4 evre

Gledališče Park
17. november ob 19.00

J. Donaldson, A. Scheffler: NAJPRISRČNEJŠI VELIKAN, Lutkovno gledališče Ljubljana
Režija: Jaka Ivanc. 
Igrajo: Jure Lajovic, Martina Maurič Lazar, Iztok Lužar, Polonca Kores, Lovro Finžgar, Zala Ana Štiglic, 
Jože Šalej/Davor Herceg.
Po predstavah Zverjasec, Zverjašček in Bi se gnetli na tej metli, vse 
smo videli tudi v Gledališču Park, je v Lutkovnem gledališču 
Ljubljana zaživela nova uspešnica svetovno priznane škotske avtorice 
Julie Donaldson in nemškega ilustratorja Axla Schefflerja 
Najprisrčnejši velikan, ki igrivo upodablja bogastvo medsebojne 
pomoči in nesebičnosti.
Najslabše oblečen velikan v mestu si želi preobrazbe, zato si privošči 
nova oblačila. V novih nogavicah, čevljih, kravati, srajci in hlačah je 
videti prav najimenitnejši velikan v mestu. A kaj, ko na poti domov 
sreča prijatelje, ki so jih doletele razne nesreče. Velikan jim lahko 
pomaga le tako, da jim nesebično razda svoja nova oblačila, zato pa 
sam postaja vedno bolj gol in vedno bolj premražen ... 

Gledališče Park
16. in 17. november
dopoldan
ZA 
LUTKOVNO-FILMSKI
ABONMA
 

Gledališče Park
18. november ob 19.00 
20. november ob 19.00
21. november ob 19.00
 

FABIAN ALI KO GE VSE K VRAGU (Fabian oder Der Gang vor die Hunde), Nemčija, 176 min
Režija: Dominik Graf. 
Igrajo: Tom Schilling, Albrecht Schuch, Saskia Rosendahl, Michael Wittenborn, Petra Kalkutschke ... 
Dominik Graf priredi delno avtobiografski avantgardni roman 
Ericha Kästnerja iz leta 1931, ki so ga nacisti prepovedali in 
sežgali, v slogovno dovršeno romantično melodramo, prežeto s 
tesnobo in razočaranjem mladih v politično vse bolj polariziranem 
svetu.
Berlin leta 1931. Jakob Fabian podnevi dela v oglaševalskem oddelku 
tovarne cigaret, ponoči pa z bogatim prijateljem Labudejem blodi po 
barih, bordelih in umetniških ateljejih. Medtem ko Labude sanja o 
revolucionarnem razrednem boju, Fabian z distanco, ironijo in 
fatalizmom opazuje vse bolj razdeljeno družbo, ki drvi proti prepadu ... 
Film je bil premierno prikazan na letošnjem Berlinalu. 

cena vstopnice:
4 evre

FILM 

Brezplačni ogled filma je omogočila Ustanova dr. Šiftarjeva 
fundacija.
Projekciji bo sledil pogovor z dr. Dušanom Plutom o 26. 
konferenci pogodbenic ZN o podnebnih spremembah,  ki bo 
med 31. oktobrom in 12. novembrom 2021 v Glasgowu. 

FILM 

cena vstopnice:
4 evre

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.

SPOŠTOVANI ABONENTKE IN ABONENTI OBEH GLEDALIŠKIH ABONMAJEV,
vse, ki vam še vedno dolgujemo predstavo iz sezone 2019/20, vabimo, da si z dvigom  brezplačne 
vstopnice zagotovite ogled novembrskih predstav. V novem letu 2022 poravnava dolga ne bo 
več mogoča.   

PREDSTAVA TRAJA URO IN 30 MINUT, BREZ ODMORA.

cena vstopnice:
18 evrov – v predprodaji
22 evrov – na dan 
                  predstave
 

Gledališče Park
22. november ob 19.00

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.

glasbena komedija

Režija: Vito Taufer. 
Igrajo: Luka Cimprič, Tjaša Hrovat, Patrizia Jurinčič Finžgar, Rok Matek, Iztok Mlakar, Matija Rupel, 
Urška Taufer, Žiga Udir. Glasba: Instrumentalni trio. 

Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO, koprodukcija: SNG Nova Gorica in Gledališče Koper
GLEDALIŠČE 

Brina Klampfer, Kaja Blazinšek: PALOMA, Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana

„Paloma nenehno dobro lovi ravnotežje med različnimi ontološkimi in tematskimi ravnmi predstave in je 
uravnoteženo, pomensko široko in hkrati izrazito  prijetno gledljivo odrsko delo.“ Anja Radaljac, Delo

Duhovita grenko-sladka uprizoritev se naslanja na zgodbo o 
tovarni Paloma-Sladkogorska, ki je izdelovala higienski papir za 
vso nekdanjo Jugoslavijo in je pravzaprav razlog, da se je okoli nje 
razvilo naselje. Ekipa ustvarjalcev se je lotila razmisleka o 
nostalgičnosti za socialističnim obdobjem, za spominom, vpisanim 
v generacije, ki so ga okusile, in tiste, ki ga niso – ali predstava o 
nekdanjih »boljših« časih temelji na resničnosti ali je vse skupaj le 
utvara? Intimne zgodbe krajanov, iz katerih izhaja, pa hkrati 
odpirajo vrsto širših družbenih tem: Kako so politični projekti 
izgradnje krajev vplivali na življenja ljudi? Kakšna je v takem 
kontekstu usoda malega človeka? Kako s tem shajati danes?

cena vstopnice:
18 evrov – v predprodaji
22 evrov – na dan 
                  predstave

Režija: Brina Klampfer. 
Igrajo: Dario Varga, Romana Šalehar, Iztok Drabik Jug, Tamara Avguštin, Stane Tomazin, Draga 
Potočnjak. Glasbeniki: Tadej Čaušević – bobni, Liam Hlede – kitara, Marijan Sajovic – baskitara.

nostalgična komedija

PREDSTAVA TRAJA 105 MINUT, BREZ ODMORA. 


