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ČETRTEK1 GP ob 19.00   film – sklop Intimni svetovi
POD BELIMI PEČINAMI

SOBOTA3 GP ob 19.00
 

film – sklop Intimni svetovi
POD BELIMI PEČINAMI 

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA  

PONEDELJEK5 GP ob 9.15
ob 11.15   

gledališka predstava za otroke
A. Ingolič, N. P. Tasić: TAJNO DRUŠTVO PGC 

PETEK2 film – sklop Intimni svetovi
POD BELIMI PEČINAMI

GP ob 20.00

 

TOREK13 GP ob 9.30
ob 11.00

 

lutkovna predstava za otroke 
Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE

ZA LUTKOVNI ABONMA  

PONEDELJEK12 lutkovna predstava za otroke 
Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE

GP ob 9.30
ob 11.00

 

ZA LUTKOVNI ABONMA  

     

TOREK6 GP ob 9.15
ob 11.15   

gledališka predstava za otroke
A. Ingolič, N. P. Tasić: TAJNO DRUŠTVO PGC 

ZA IZVEN

ČETRTEK8 GP ob 19.000film – sklop Razbijalci sistema 
CORPUS CHRISTI

SOBOTA10 GP ob 19.00 monokomedija o di(v)jakih in (m)učiteljih
PROFESOR KUZMAN MLAJŠI

SREDA14 GP ob 20.00 film – sklop Intimni svetovi
PADATI

PETEK23 GP ob 19.00   gledališka predstava
Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO

PETEK16 GP ob 20.00   film – sklop Razbijalci sistema
RAZBIJALKA SISTEMA

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
RAZPRODANO

ČETRTEK22 GP ob 19.00slovesnost ob
DNEVU REFORMACIJE 

ČETRTEK15 GP ob 19.00   film – sklop Intimni svetovi
PADATI

PONEDELJEK19 GP ob 19.00   gledališka predstava
Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
RAZPRODANO
  TOREK20 GP ob 17.00  film 

KO IMAŠ 17 LET

organizator dogodka: Društvo Primoža
Trubarja – podružnica Murska Sobota

SREDA21 GP ob 20.00  film – sklop Razbijalci sistema
RAZBIJALKA SISTEMA 

FILM V  GLEDALIŠČU PARK

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK 

SREDA7 GP ob 20.00   film – sklop Razbijalci sistema 
CORPUS CHRISTI

ZA IZVEN SOBOTA17 GP ob 19.30   koncert Ko najdeš sebe
EVA BOTO

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
RAZPRODANO

SOBOTA24 GP ob 19.00   gledališka predstava
Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO

AKTUALNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE TUDI PO TELEFONU ŠT. 02 521 43 81
A LE V ČASU, KO JE ODPRTA BLAGAJNA.  

 

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci,
v Gledališču Park načrtujemo oktobra – kolikor nam vsem znane okoliščine dopuščajo – 

vsaj približno enako dejavnost, kot je to bilo pred epidemijo novega koronavirusa. 
Siceršnjim vsebinam smo, kar mnogi že veste, dodali še projekcije kakovostnih filmov,

ki bodo postale stalnica.  

 

VSAK DELOVNIK OD 14. DO 17. URE IN URO PRED VEČERNIMI DOGODKI. 

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK BO ZNOVA ODPRTA TAKO, KOT STE NAVAJENI:

GLEDALIŠČE

Gledališče Park
19.,  23. in 24. september 
ob 19.00
ZA ABONMA
DRAMA/KOMEDIJA VSI ABONENTI ABONMAJA DRAMA/KOMEDIJA, KI NISTE ODPOVEDALI OBISKA NA 

NADOMESTNIH PREDSTAVAH, BOSTE PO OBIČAJNI POŠTI PREJELI OBVESTILO O DATUMU 
PREDSTAVE IN NOVE VSTOPNICE. 

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

Spoštovani abonentke in abonenti, 
vse tri ponovitve predstave TUTOŠOMATO so namenjene samo abonentom Abonmaja 
drama/komedija. Ti imajo prednost, saj sta v spomladanskem času zaradi zaprtja dvoran 
odpadli dve njihovi predstavi, abonentom Abonmaja komedija pa le ena, zadnja. 

peta predstava Abonmaja drama/komedija 2019/20  

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 

PREDSTAVA TRAJA 105 MINUT, BREZ ODMORA. 

Za dijake Gimnazije Ljutomer

UPOŠTEVALI BOMO VSA AKTUALNA NAVODILA NIJZ IN SKRBELI ZA VAŠO VARNOST.

O MOREBITNIH SPREMEMBAH  PROGRAMA VAS BOMO
OBVEŠČALI NA NAŠI SPLETNI STRANI:  

www.zkts-ms.si

OKTOBER   2020



LUTKE

GLEDALIŠČE

Gledališče Park
10. september ob 19.00  
ZA IZVEN

PROFESOR KUZMAN MLAJŠI
Igra: Uroš Kuzman.
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 v tej 
duhovitosti polni dvojni šolski uri tisti profesor, ki smo si ga vsi 
vedno želeli: sproščen, duhovit in ga bolj kot golo predavanje 
zanima to, da iz nas izvleče največ – smeha.
Dolgoletni stendapovski komik, ki ga izjemno cenijo tako 
stanovski kolegi kot občinstvo, je širšo prepoznavnost dosegel z 
nastopi v oddajah Na žaru z Ladom Bizovičarjem, kjer je pošteno 
popekel Jana Plestenjaka in – na njegovo izrecno željo – tudi 
samega predsednika Boruta Pahorja. Poznamo ga tudi iz oddaje 
Ugriznimo znanost na RTV Slovenija in kot člana zabavnega 
Šaleškega študentskega okteta. 

cena vstopnice:
4 evre

FILM  – sklop Razbijalci ...

Gledališče Park
16. oktober ob 20.00
21. oktober ob 20.00

  

RAZBIJALKA SISTEMA (Systemsprenger), NEMČIJA, 118 min
Režija: Nora Fingscheidt.
Igrajo: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeiste.
Devetletna Benni je glasna, divja in nepredvidljiva. S svojo 
nebrzdano energijo spravlja v obup vse okrog sebe. Rejniška družina, 
mladinski dom ali šola – kamorkoli pride, takoj spet leti ven. Pri tem 
pa si želi le eno: nazaj domov k svoji mami.
Zgodba o neukrotljivi deklici, ki ne najde svojega mesta v družbi. 
Film, ki tako kot njegova junakinja prekipeva od čustev in 
energije, je režiserki prinesel srebrnega medveda na lanskem 
Berlinalu in postal nepričakovana uspešnica arthouse v Nemčiji.
FESTIVALI IN NAGRADE: Berlinale (srebrni medved); FEMF 
Piran (nagrada Artkino mreže Slovenije); Sofia (nagrada za najboljšo 
režijo); es Arcs (nagrada občinstva); São Paulo (najboljši igrani film v 
sekciji Novi režiserji).

cena vstopnice:
predprodaja: 15 evrov
na dan dogodka: 18 evrov

koncert

VSTOPNICE BODO NAPRODAJ OD PONEDELJKA, 12. OKTOBRA.  ŠTEVILO OBISKOVALCEV BO 
OMEJENO.

cena vstopnice:
4 evre

FILM  – sklop Razbijalci ... 

Gledališče Park
7. oktober ob 20.00
8. oktober ob 19.00  

CORPUS CHRISTI (Boże Ciało),  Poljska, Francija, 116 min
Režija: Jan Komasa.
Igrajo: Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Ziętek.
Film, temelječ na resničnem pojavu lažnih duhovnikov na 
Poljskem, je sodobna in provokativna parabola o veri, 
odpuščanju in odrešitvi, ki jo poganja nepozabni nastop glavnega 
igralca.
Dvajsetletni Daniel je med bivanjem v prevzgojnem domu zaslišal 
božji klic, a kot obsojeni zločinec ne more v semenišče. Po prestani 
zaporni kazni se tako odpravi na drug konec države, kjer mu je 
dodeljeno delo na žagi. V vasi pa se predstavi za duhovnika in po 
spletu naključij kmalu prevzame vodenje župnije. Prihod 
karizmatičnega mladega pridigarja je za vaščane priložnost, da se 
soočijo s tragedijo, ki razžira malo skupnost …
FESTIVALI IN NAGRADE: enajst nagrad Poljske filmske 
akademije, vključno za najboljši film; nominacija za oskarja za 

cena vstopnice:
4 evre

Gledališče Park
14. oktober ob 20.00
15. oktober ob 19.00   

PADATI (Falling), Kanada, Velika Britanija, 112 min
Režija: Viggo Mortensen.
Igrajo: Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen, Sverrir Gudnason, Hannah Gross, Laura Linney, 
David Cronenberg.
John živi s partnerjem in hčerko v Kaliforniji, daleč od 
tradicionalnega podeželskega življenja, ki ga je pred leti pustil za 
sabo. Njegov oče Willis, trmast in nestrpen možakar iz nekega 
drugega časa, živi na odmaknjeni kmetiji, kjer je John odraščal. Ko 
sin ostarelega očeta pripelje na zahod, da bi mu poiskal novi dom v 
svoji bližini, drug ob drugega silovito trčita dva povsem različna 
svetova.
Režijski prvenec igralca Vigga Mortensena je intimna drama o 
zapletenem razmerju med sinom in starajočim se očetom; zgodba 
o izgubi, spominih in odpuščanju.
FESTIVALI IN NAGRADE:  Sundance (svetovna premiera); 
Cannes 2020 (tekmovalni program); San Sebastián; Toronto.

Gledališče Park
17. oktober ob 19.30
 ZA IZVEN

EVA BOTO  Ko najdeš sebe

glas, ki ga je proslavila z veličastno zmago, je bilo samo uvod v dolgoin uspešno sodelovanje z novo skupino 
odličnih glasbenikov, s katero se bo predstavila tudi v Gledališču Park. 
Koncert Ko najdeš sebe bo popestrila s posebnim jesenskim programom, medse pa bo povabila tudi goste 
presenečenja.

Pevka Eva Boto je jeseni 2019 doživela veliko osebno zmago. Po 
sedmih letih na slovenski glasbeni sceni je izdala svoj premierni 
album! 
Predstavila ga je novembra na svojem prvem samostojnem koncertu, 
zdaj pa nadaljuje turnejo po  kulturnih domovih. 
Evo pozna slovenska publika že od prvih zmag na festivalih po 
Avstriji in Sloveniji, ki so ji sledila sodelovanja v oddaji Misija 
Evrovizija in zastopanju Slovenije leta 2012 na Evroviziji s pesmijo 
Verjamem. Takrat 16-letna Eva je bila najmlajša predstavnica v 
Evropi. Mnoge je  navdušila leta 2016 na Slovenski popevki z 
zmagovalno pesmijo Kaj je to življenje. Njeno lansko trimesečno 
potovanje po svetu glasbe in preobrazb v oddaji Znan obraz ima svoj  

GLASBA

Gledališče Park
1. oktober ob 19.00
2. oktober ob 20.00
3. oktober ob 19.00  

POD BELIMI PEČINAMI (Hope Gap), Velika Britanija, 100 min

mednarodni film, Benetke (svetovna premiera, nagrada EUROPA CINEMAS LABEL), Chicago (najboljši 
igralec); Palm Springs (nagrada FIPRESCI za najboljšega igralca v mednarodnem filmu, ...)

Režija: William Nicholson. 
Igrajo: Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor.
Grace in Edward sta poročena 29 let. Ko ju v majhnem obmorskem 
mestu, kjer je odraščal, nekoč obišče sin Jamie, mu oče pove, da 
namerava ženo zapustiti … In to še istega dne … 
Globoko osebni film, v katerem režiser secira zakon lastnih 
staršev, je čustveno silovita, a tudi nežna in humorja polna 
zgodba o obžalovanju, napačnih odločitvah ter o tem, da nikoli ni 
prepozno za nov začetek.
OCENA FILMA: »Bog, ki očitno nima nič proti ločitvi, je videl, 
česar sama ni videla – da z Edwardom nista bila ustvarjena drug za 
drugega in da je bil vlak, na katerega sta “naključno” vstopila pred 
davnimi leti in se “srečno” spoznala, le kozmična zmota, lecena vstopnice:

4 evre

FILM – sklop Intimni svetovi 

nesmiselno naključje, v katerem sta videla preveč.« ZA – Marcel Štefančič ml., Mladina

cena vstopnice:
predprodaja: 14 evrov
na dan dogodka: 17 evrov 

GLEDALIŠČE ZA OTROKE

Gledališče Park
5. in 6. oktober 
dopoldan
ZA GLEDALIŠKO-
LUTKOVNI ABONMA  

cena vstopnice:
5 evrov

cena vstopnice:
4 evre

Gledališče Park
12. in 13. oktober 
dopoldan
ZA LUTKOVNI 
ABONMA  

Ingolič je svojo zgodbo pisal na začetku socialistične epohe, naša 
zgodba v priredbi Nebojše Popa Tasića pa se dogaja ob njenem 
koncu, v osemdesetih letih. Otroško nedolžnost je Tasić zamenjal z 
otroško angažiranostjo. Ingoličevi otroci so z oglasnih desk kradli 
in zbirali risalne žebljičke, otroci v naši predstavi pa stopijo korak 
dlje in s temi žebljički obešajo svoje pesmi in parole, kar izzove 
tudi »politično« reakcijo in sankcije.
Poleg napete zgodbe, zanimivih karakterjev in svojevrstnega 
humorja ne manjkajo niti resnejše teme. Mihova zgodba 
nikakor ni zgolj kratkočasna in dinamična zgodba o 
detektivskem zbiranju risalnih žebljičkov, ampak predvsem 
zgodba o srčnosti, pogumu in prijateljstvu.

A. Ingolič, N. Pop Tasić: TAJNO DRUŠTVO PGC, Lutkovno gledališče Ljubljana

PREDSTAVA TRAJA 80 MINUT. 

Režija: Marko Bulc - Mare.
Nastopajo: Rok Kunaver, Mia Skrbinac, Jan Bučar, Matevž Müller, Voranc Boh, Jernej Kuntner, Miha 
Arh, Nina Skrbinšek in Nina Ivanič.

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. 
Naše tri lisičice iz zgodbe Tri botre lisičice si ob preganjanju časa 
pripovedujejo talisičje zgodbe. Predstava gledalcem prinaša duh 
Rezije, surovost pravljic in njihovo življenjskost – brez olepšav, 
tako, kot pač je. Takrat in zdaj. Zakoni živalskega sveta kažejo 
podobo vsakdanjega človeškega sveta in značaja. 

Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE, Lutkovno gledališče Ljubljana

monokomedija o di(v)jakih in (m)učiteljih 

VSTOPNICE BODO NAPRODAJ OD PONEDELJKA, 5. OKTOBRA.  ŠTEVILO OBISKOVALCEV BO 
OMEJENO.

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK 

VSAK DELOVNIK OD 14. DO 17. URE IN URO PRED VEČERNIMI DOGODKI. 
BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK BO ZNOVA ODPRTA TAKO, KOT STE NAVAJENI:

FILM – sklop Intimni svetovi 


