
 

Bi ubili 164 ljudi, da bi
jih rešili 70.000?
Odločite se!

drama

tekmovalna predstava 
Borštikovega srečanja 
2018

vodvilska komedija
 
tekmovalna predstava
Dnevov komedije 2018

Ali je »dobronamerna« 
laž res potrebna in 
koristna za ohranitev 
mirnega sobivanja?

NOVEMBER 2018                  GP  Gledališče Park                                  GD  Grajska dvorana

PONEDELJEK5 GP ob 10.30 
ob 17.00

PETEK5 GP ob 19.00 koncert ob izdaji albuma Preden se zdani
ETHNOTRIP

lutkovna predstava 
Svetlana Makarovič: ŠČEPER IN MBA

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

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN 

PREDSTAVA TRAJA 90 MINUT BREZ ODMORA.

GLEDALIŠČE

OKTOBER  2018                      GP  Gledališče Park                                  GD  Grajska dvorana

PETEK 

NEDELJA  

12

14

GP ob 19.00

GP ob 18.00   

glasbena predstava 
Brina Vogelnik: BIBAMICA NA KONCERTU         

ČETRTEK11 GP ob 19.00   
 

koncert klasične glasbe
Mladinski simfonični orkester Tapiola, FINSKA

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN

ZA LUTKOVNI ABONMA 
IN IZVEN 

gledališka predstava 
Ferdinand von Schirach: TEROR, PG Kranj

PONEDELJEK

TOREK

15

16

GP ob 9.30, 10.45
ob 17.00 

GP ob 9.15
  

slovesnost  
SPOMINSKI DAN Mestne občine Murska Sobota
       

glasbena predstava 
Brina Vogelnik: BIBAMICA NA KONCERTU  

SREDA7  GP ob 19.00 gledališka predstava 
Vinko Möderndorfer: TRI ŽENSKE

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

ZA LUTKOVNI ABONMA 

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN 

ZA DIJAKE SPTŠ IN GIMNAZIJE
MURSKA SOBOTA

TOREK23 GP ob 19.30 
   

muzikal 
BRILJANTINA                         

ČETRTEK18 GP ob 19.00 
   

gledališka predstava 
Florian Zeller: RESNICA, SSG Trst           

ČETRTEK15 GP ob 19.00   gledališka predstava 
Via Negativa: KORAK V PRAVO SMER                         
       

ZA LUTKOVNI ABONMA
IN IZVEN

ZA IZVEN

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN 

TOREK6  GP ob 9.15 
ob 10.30

lutkovna predstava 
Svetlana Makarovič: ŠČEPER IN MBA  

ZA LUTKOVNI ABONMA

GP ob 8.30, 9.45
ob 11.00

 

PETEK  9 literarno-glasbena predstava
SVET JE KAKOR RINGARAJA

Spoštovani abonentke in abonenti gledaliških abonmajev, cenjeni ljubiteljice in ljubitelji gledališča,
veseli nas, da se bomo tudi v sezoni 2018/19 srečevali v polnih dvoranah. 
Želimo vam obilo gledaliških užitkov!

prva predstava Abonmaja komedija 2018/19 

prva predstava Abonmaja drama/komedija 2018/19 

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

ZA IZVEN 

TOREK27

GP ob 10.00
ob 12.00   

potopis
KUBA, Iztok Bončina
                                          
            

GP ob 19.00

 

SREDA  3 potopis
JUŽNA SIBIRIJA: Altaj in ... Ksenija Čermelj

BREZPLAČNE VSTOPNICE 
ZA ABONENTE

SREDA21 GP ob 19.00   performans
JUNEsHELEN & ALJA PETRIC: Zvočne krajine ...                      
             

PETEK16 GP ob 19.00   gledališka predstava 
BERAŠKA OPERA po motivih J. Gaya, G. W. Pabsta ... 
                    

GP ob 19.00

 

TOREK  27 gledališka predstava 
VIHAR V GLAVI

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN

ZA IZVEN

Gledališče Park 
11. oktober ob 19.00
ZA ABONMA 
DRAMA/KOMEDIJA 
IN IZVEN

Režija: Eduard Miler. 
Igrajo: Borut Veselko, Miha Rodman, Aljoša Ternovšek, Darja Reichman, Peter Musevski, Vesna Slapar, 
Ciril Roblek, Judita Polak.

Ferdinand von Schirach: TEROR, Prešernovo gledališče Kranj

Med sodnim procesom proti pilotu Larsu Kochu se namreč izkaže, da se je po lastni presoji odločil za manjše 
število žrtev na račun večjega števila na nogometnem stadionu, kar pa seveda sproža etična vprašanja – koliko 
pravzaprav šteje življenje posameznika? 

Teror je trenutno najbolj uprizarjano delo tako na evropskih 
odrih kot po svetu, saj je na sporedu v več kot štiridesetih 
gledališčih. Drama in njene številne uprizoritve so zaradi 
aktualne teroristične tematike doživeli pravi medijski bum, njen 
avtor pa je postal medijska zvezda. 
Drama se dogaja v sodni dvorani, v kateri so poleg vojaškega 
pilota Larsa Kocha (obtoženega za smrt 164 potnikov na letalu) 
tudi predsednik sodišča, branilec, državna tožilka in dve priči ter 
seveda tudi gledalci, ki morajo tokrat prevzeti vlogo 
porotnikov. Prav oni so tisti, ki z glasovanjem odločajo o 
pilotovi krivdi oziroma nedolžnosti. 

Gledališče Park
18. oktober ob 19.00
ZA ABONMA 
KOMEDIJA IN IZVEN

Režija: Alen Jelen. 
Igrajo: Vladimir Jurc, Tina Gunzek, Daniel Dan Malalan/Primož Forte, Lučka Počkaj.

Florian Zeller: RESNICA, Slovensko stalno gledališče Trst

Zgodba v tej urbani komediji je res zelo vznemirljiva. Tako kot je lahko vožnja po zelo vijugasti cesti čez 
alpski prelaz, kjer nikoli ne veš, kaj bo za naslednjim ovinkom. Ali je treba vedno govoriti le resnico? Ali 
se je bolje kdaj pa kdaj zateči v laž, da bi srečno prišli skozi zapleteni labirint partnerskih odnosov? 

Florian Zeller se je najprej uveljavil kot pisatelj in je prejel 
veliko vidnih francoskih literarnih nagrad. Ko je začel pisati za 
gledališče, ga je eden najbolj uglednih britanskih dnevnikov 
označil kot »najbolj vznemirljivega avtorja nove dramatike«, 
strokovno oceno je podprlo tudi navdušenje gledalcev z 
izjemnim, mednarodnim uspehom njegovih del.
Komedija Resnica dobi navdih v tradiciji francoskega vodvila, a 
ni le situacijska, temveč tudi konverzacijska komedija. Dva para 
se v njej zapletata v zrcalno igro prikritih resnic in odkritih laži, 
da bi uspešno prebrodila nezvestobo v trikotniku, kjer sta mož 
in ljubimec iste ženske tudi najboljša prijatelja.

PREDSTAVA TRAJA 100 MINUT Z ENIM ODMOROM. 

SEZONA 2018/19 SE ZAČENJA!
Spoštovani abonentke in abonenti, 

veseli nas, da se bomo spet srečevali v polni dvorani na gledaliških predstavah in da vas je tudi abonentov Glasbenega in 
Lutkovnega abonmaja iz leta v leto več. 

Dobrodošli tudi vsi ljubitelji gledališča, glasbe, plesa in vseh drugih dogodkov, ki nas obiščete občasno!

OKTOBER–november 2018

NDP

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



GLASBA

Režija: Vinko Möderndorfer. Igrajo: Vesna Jevnikar, Darja Reichman, Vesna Slapar. 

Gledališče Park 
27. november dopoldan
ZA DIJAKE

Vinko Möderndorfer: TRI ŽENSKE, Prešernovo gledališče Kranj

Gledališče Park
5. november ob 17.00
ZA LUTKOVNI 
ABONMA IN IZVEN

Duhovita in ganljiva predstava o  prijateljstvu med pravljičnima bitjema, ki drug od drugega ničesar ne 
zahtevata in ničesar ne pričakujeta. Obema zadostuje že bližina drugega ... 

Svetlana Makarovič: ŠČEPER IN MBA, Lutkovno gledališče Maribor

Na tokratnem potopisnem predavnju bomo odpotovali v geografsko 
središče Azije. S svetovno popotnico bomo odkrivali dele južne Sibirije 
v zahodnem Sajanskem gorovju, v Tuvi in Hakaziji, kjer je bilo 
nekdanje križišče svilne in čajne ceste, kamor so potovale karavane iz 
Kitajske, Mongolije, Indije, Evrope … 
Ob presenetljivih in očarljivih naravnih danostih dežele boste spoznali 
tudi njeno kulturo in verovanja, od šamanizma, budizma, obredov še 
živečih starovercev in staroselcev do grlenega petja. Po slikoviti 
sibirski tajgi nas bo zanimiva pripoved odpeljala še do Bajkalskega 
jezera, ki velja za biser Rusije. 

Via Negativa: KORAK V PRAVO SMERGledališče Park
15. november ob 19.00
ZA IZVEN 

Gledališka uspešnica Vihar v glavi je v slovenskem prostoru nekaj posebnega – tako po tematiki kot po zasnovi in 
navsezadnje ciljnem občinstvu. Gre namreč za predstavo o najstnikih, z najstniki in za najstnike (a tudi za vse tiste, 
ki imajo opravka z najstniki). 

NAPOVEDUJEMO V NOVEMBRU

gledališka predstava VIHAR V GLAVI, Lutkovno gledališče Ljubljana

Gledališče Park
9. november dopoldan
ZA GLEDALIŠKO-
LUTKOVNI ABONMA

Ethnotrip obstaja že dobrih devet let. Po dveh izdanih zgoščenkah, ki 
sta vsebovali priredbe ljudskih pesmi, so se lotili lastnih, avtorskih 
skladb. Tako je nastalo 12 pesmi, za katere so besedila prispevali 
Štefan Kardoš, Marko Kočar, Feri Lainšček, Jasna Jurkovič in Mojca 
Šipek, glasba pa je delo vseh članov skupine. Ker po njihovem 
dojemanju nekatere skladbe zvenijo bolj kot dan, druge pa bolj kot 
noč, so dali zgoščenki naslov Preden se zdani. Njihov avtorski 
prvenec tako predstavlja različne plati vsakdnjika. Kaj se dogaja 
Vsako noč, ko mesto spi, in kakšna mistika je v zraku na kresno noč, 
Preden se zdani. Kako je Odeta v plašč noči ljubezenska avantura 
dveh oseb in kako zveni, kadar oseba ostane še kar naprej Sama ter 
zakaj le Veter šumi ... 

slovesnost 
SPOMINSKI DAN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 
Na slovesnosti bo s celovečernim koncertom nastopil PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR.
Slavnostni govornik bo župan MO Murska Sobota, dr. ALEKSANDER JEVŠEK.

Odlični mladi glasbeniki se bodo v prvem delu koncerta predstavili z najbolj znano simfonično pesnitvijo 
Finlandia svojega rojaka, finskega romantičnega skladatelj Jeana Sibeliusa, ter s Koncertom za violončelo  v 
b-molu češkega skladatelja Antonina Dvořáka. Po krajšem odmoru bodo koncert sklenili s Sibeliusovo 
Simfonijo št. 1.  

SLOVESNOST

15. in 16. oktober
dopoldan
ZA LUTKOVNI 
ABONMA 

Grega Zorc in Vito Weis sta spremljevalna vokalista v razpadlem bendu, toda koncert morata izpeljati. 
Sredi praznega odra dobita priložnost, da stopita v ospredje. Imata talent in pogum, režiser Bojan Jablanovec 
iz Murske Sobote pa zagotavlja program hitov.

Predstava temelji na besedilih Anje Štefan, ene vodilnih slovenskih pesnic in pisateljic za otroke, ki jih je 
uglasbil multiinštrumentalist Boštjan Gombač, odigrali pa jih bodo imenitni glasbeniki. Nekaj pesmi bo 
interpretirala tudi avtorica. 

Gledališče Park
15. oktober ob 17.00
ZA LUTKOVNI 
ABONMA IN IZVEN  
 

LUTKE

cena vstopnice: 
2 evr – v predprodaji 
3 evr – na dan dogodka

Gledališče Park 
7. november ob 19.00 
ZA ABONMA DRAMA/
KOMEDIJA  IN IZVEN

Dopoldanske predstave LUTKOVNEGA ABONMAJA obiskujejo otroci vseh vrtcev Mestne občine 
Murska Sobota organizirano, popoldanska predstava pa je namenjena ogledu v spremstvu staršev. 
Predstave so primerne za otroke OD 3. DO 8. LETA.  

JUŽNA SIBIRIJA: Altaj in Bajkalsko jezero, Ksenija Čermelj – kulturna antropologinja in etnologinja

POTOPIS

NAPOVEDUJEMO V NOVEMBRUNAPOVEDUJEMO V NOVEMBRU

Gledališče Park
3. oktober ob 19.00

literarno-glasbena predstava SVET JE KAKOR RINGARAJA 

prvi dogodek Glasbenega abonmaja 2018/19 

cena vstopnice:
7 evr – v predprodaji
9 evr – na dan koncerta

Orkester je bil ustanovljen leta 1985 in združuje 70 mladih glasbenikov, 
gojencev Konservatorija Espoo Music Institute, EMO, in deluje pod 
umetniškim vodstvom dirigenta Erkkija Lasonpala.
Temelj priznanega ansambla predstavlja njegov poseben zvok, ki se je 
izoblikoval na osnovi programa inštituta, kjer mladi glasbeniki nabirajo in 
bogatijo svoje glasbeno znanje, ki ga ob trdem in vzajemnem delu 
sklenejo v projektu Mladinski simfonični orkester Tapiola. Izvrstno 
delovanje orkestra potrjujejo številni koncerti na Finskem, kjer sodelujejo 
z najpomembnejšimi solisti in glasbenimi institucijami, pa tudi 
gostovanja po evropskih državah, kot so Francija, Nemčija, Nizozemska, 
Švedska, Madžarska, Italija, Irska, Avstrija, ter na Kitajskem.

PREDSTAVA TRAJA 2 URI IN 45 MINUT Z ENIM ODMOROM.

potopisno predavanje

Gledališče Park
14. oktober ob 18.00

cena vstopnice za izven:
34,99 evr

vstop prost

Gledališče Park 
16. november ob 19.00
ZA ABONMA 
KOMEDIJA IN IZVEN

Kavarna v sodobnem in bleščečem nakupovalnem centru, kjer so na voljo vrhunske modne znamke, je za tri 
ženske nekakšen avtentičen nadomestek za njihov domači bivanjski prostor, ki sta ga napolnili deziluzija in 
samota ...

Na koncertu se jim bodo na odru pridružili vsi gostje, ki so sodelovali pri tem projektu – Dejan Berden, 
vokalna skupina BeleTinke, Urban Kolar, David Kreslin in Aljaž Gyurica. 

cena vstopnice za izven:
5 evr

performans JUNEsHELEN & Alja Petric: Zvočne krajine – Spevi in arije Gledališče Park
21. november ob 19.00
ZA IZVEN

Vizualni in zvočni glasbeni performans, v katerem umetnici združujeta projekta Zvočne krajine (gongi, pojoče 
posode, bobni ...) ter Spevi in arije (orkestralne kompozicije prek računalnika) ter ju povezujeta s petjem. 

Spoštovani abonentke in abonenti Glasbenega abonmaja 2018/19, cenjeni ljubiteljice in ljubitelji 
glasbe, veseli nas, da vas je, tako prvih kot drugih, iz leta v leto več! 
Obilo glasbenih užitkov tudi v novi sezoni!

V plesno-pevskem zboru se izmenjuje več kot 30 plesalcev in pevcev, spremlja jih sedem vrhunskih 
glasbenikov.

Gledališče Park
23. oktober ob 19.30
ZA GLASBENI 
ABONMA IN IZVEN

muzikal BRILJANTINA (GREASE)

Leta 1970 sta Jim Jacobs in Warren Casey napisala muzikal 
Briljantina o življenju najstnikov, ki je bil premierno uprizorjen leta 
1971 v nočnem klubu Kingston Mines v Chicagu, že leto kasneje pa 
tudi na Broadwayu. 
Zgodba Briljantine je postavljena v ameriško predmestje s konca 
petdesetih let dvajsetega stoletja in govori o mladih ljudeh različnih 
socialnih statusov, ki jim je skupna želja po prijateljstvu in ljubezni. 
Osrednja lika muzikala sta neotesan in predrzen fant Danny ter 
pridno, lepo vzgojeno dekle Sandy. 
Muzikal Briljantina je bil z velikim uspehom uprizorjen v 
gledališčih širom po svetu, k svetovnemu uspehu pa je pripomogel 
tudi film iz leta 1978, v katerem sta glavni vlogi odigrala  John 
Travolta kot Danny in pevka Olivia Newton John v vlogi Sandy. 

Ustvarjalci: producent Jurij Franko, režija Jug Radivojević, prevod in priredba pesmi: Tomaž Domicelj, 
prevod besedila in dialogov: Boštjan Gorenc - Pižama, glasbeno vodstvo: Patrik Greblo, strokovno 
svetovanje: Simona Vodopivec Franko.
Zasedba: Sandy – Saša Lešnjek/Maša Medved, Danny – Luka Markus Štajer/Matjaž Kumelj. 
V drugih igralskih vlogah nastopajo: Mariša Jagodič, Nastja Vodenik, Rahela Horvat Toš, Tadeja Pavlič, Ana 
Ferme, Maja Šalamon, Perrine Šmarčan, Tim Lončar, Luka Cvetičanin, Žiga Lukman, Gašper Oblak, Niko 
Krhlanko, Klemen Mramor, Matevž Derenda, Melani Mekicar, Katja Škofic, Nika Mlekuž in Žiga Bunič. 
Ob izbrancev z avdicije igrajo tudi: Janez Hočevar - Rifle, Gojmir Lešnjak - Gojc, Uroš Smolej, Domen 
Valič in Alenka Tetičkovič.

prva predstava Lutkovnega abonmaja 2018/19
 
 
Brina Vogelnik: BIBA MICA NA KONCERTU, glasbena predstava
Nastopajoči: BibaMica – Brina Vogelnik, Matkurja – Petra Pikalo, Luka Ropret – kitara, Jaka Hawlina – 
baritonska tuba.
Junakinji priljubljene televizijske lutkovne serije Bisergora se nam 
tokrat predstavljata v živo na odru. Radovedna Bibamica in skrbna 
Matkurja bosta prepevali znane in manj znane otroške pesmice iz 
ljudske glasbene skrinjice ter izpod peres Otona Župančiča, Srečka 
Kosovela, Vide Jeraj in Zdravka Zupančiča: Biba leze, biba gre, 
Dežek pada, Sonce čez hribček gre, Sinička, Breza in hrast, Dva 
oblaka, Spanček zaspanček …

Režija: Vito Tufer. Igrajo: Kristijan Guček, Radoš Bolčina, Ana Facchini, Urška Taufer, Gojmir Lešnjak - 
Gojc, Patrizia Jurinčič Finžgar, Arna Hadžialjević, Medea Novak, Matija Rupel, Jure Kopušar, Žiga Udir, Žiga 
Saksida, Andrej Zalesjak, Iztok Mlakar. Glasbeniki: David Trebižan, David Šuligoj, Roman Kobal.

BERAŠKA OPERA – po motivih Johna Gaya, Georga Wilhelma Pabsta, Bertolta Brechta in 
Václava Havla, SNG Nova Gorica

Žgečkljiva zgodba iz okolja kriminala in prostitucije je bila dramatiku Johnu Gayu sredstvo za izris kompleksne 
politične satire na račun skorumpiranosti angleške družbe na začetku 18. stoletja. Z vivisekcijo današnje družbe pa 
se je spopadel režiser Vito Taufer, ki meni, da je Gayev čas surovega kapitalizma iz prve polovice 18. stoletja 
skrb zbujajoče podoben današnjemu času. Izvirne songe je napisal Iztok Mlakar, uglasbil pa Aleksander 
Pešut - Schatzi.

ETHNOTRIP
Zasedba: Tjaša Šimonka – glas, Miha Kavaš – violina, Aleksander Varga – basovska kitara, Primož 
Kramberger – klavir, Tomi Došen – tolkala.

koncert ob izdaji albuma Preden se zdani 
 

GLASBA

Gledališče Park
5. oktober ob 19.00

koncert klasične glasbe
MLADINSKI SIMFONIČNI ORKESTER TAPIOLA, Finska 
dirigent Erkki Lasonpalo, solist na violončelu Artturi Aalto

Spoštovani abonentke in abonenti Abonmaja drama/komedija, Abonmaja komedija in Glasbenega 
abonmaja, 
sezono 2018/19 začenjamo z veliko optimizma, saj je bil vpis dosedanjih in novih abonentov največji 
doslej! Za vaše zaupanje bi se vam radi zahvalili s koncertom Mladinskega simfoničnega orkestra Tapiola 
iz Finske. Brezplačne vstopnice lahko z abonmajsko izkaznico dvignete  pri blagajni Gledališča Park do 
5. oktobra. Vljudno vabljeni!

GLASBA

Gledališče Park
12. oktober ob 19.00

cena vstopnice:
 - brezplačne vstopnice
   za abonente do 
   5. oktobra pri blagajni 
   Gledališča Park
 - 5 evr – vsi drugi  (od 8.
   oktobra) 


