
OKTOBER 2021                            GP  Gledališče Park                                   GP  Gledališče Park 

SOBOTA2 GP ob 19.00   film
MINARI

ČETRTEK7 GP ob 19.00   film
RESPECT 

NEDELJA3 film
MINARI

GP ob 19.00

 

SREDA13  GP dopoldangledališka predstava za otroke 
PETER PAN

SOBOTA9 GP ob 19.00   film
RESPECT     

NEDELJA10 GP ob 19.00film 
RESPECT 

TOREK12 GP dopoldan gledališka predstava za otroke 
PETER PAN

ČETRTEK14 GP ob 19.00 film
POSLEDNJI DVOBOJ

GP ob 19.00    glasba
NUŠKA DRAŠČEK: RE-BELLE –   Koncert, posvečen Edith Piaf

ČETRTEK28 GP ob 19.00  film
SINOČI V SOHU

NEDELJA17 GP ob 19.00   film
POSLEDNJI DVOBOJ

TOREK19 nakup vstopnic za 
neabonente od 6. 10.    

gledališka predstava
po komediji Saše Anočića: JANEZ NOVAK 

BLAGAJNA GLEDALIŠČA PARK 

SOBOTA16 GP ob 19.00   film
POSLEDNJI DVOBOJ

TOREK5 GP ob 19.00   potopis
ARNE HODALIČ: Za ščepec soli …

– 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.

SPOŠTOVANI ABONENTKE IN ABONENTI OBEH GLEDALIŠKIH ABONMAJEV,
vsi, ki vam še vedno dolgujemo predstavo (Abonma komedija) oziroma 2 predstavi (Abonma drama/komedija) iz sezone 
2019/20, si boste lahko oktobrsko ali katero od naslednjih predstav (Tutošomato, Paloma) do konca leta ogledali  z dvigom  
brezplačne vstopnice.  Če se boste odločili za tokratno predstavo, vas prosimo, da se z abonmajsko izkaznico oglasite pri 
blagajni Gledališča Park najkasneje do torka, 5. oktobra 2021. Drugi dosedanji abonenti lahko v tem času vstopnice 
kupite. Po tem datumu bomo vstopnice ponudili vsem drugim obiskovalcem in vam jih ne bomo mogli več zagotoviti. 

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 OKTOBRA 2021ODPRTA:   

NEDELJA24 GP ob 19.00    film
DIVJA SLOVENIJA     

ČETRTEK21 GP ob 19.00  film
TRI NADSTROPJA 

SOBOTA23 GP ob 19.00   film
TRI NADSTROPJA 

NEDELJA31 GP ob 19.00    film
SINOČI V SOHU   

SOBOTA30 GP ob 19.00   film
SINOČI V SOHU 

PREDSTAVA TRAJA URO IN 30 MINUT, BREZ ODMORA.

cena vstopnice:
18 evrov – v predprodaji
22 evrov – na dan 
                  predstave
nakup vstopnic za 
neabonente 
od 6. oktobra 

Gledališče Park
12. in 13. oktober 
dopoldan
ZA OSNOVNE ŠOLE 
4. 5. in 6. razred

Zgodba o Petru Panu je zgodba o večnem odraščanju. Peter Pan si 
želi za vselej ostati otrok, saj je prepričan, da nas odraščanje oropa 
domišljije in postanemo dolgočasni. Gre za eno najbolj znanih in 
slovitih pravljic na temo odraščanja, spoznavanja novih občutkov in 
sprejemanja odgovornosti, pri tem pa je obdana z veliko mero 
čarobnosti in simbolike.
Interaktivna predstava, v kateri tri igralke in štirje igralci preigrajo 
več kot dvajset vlog, razpira pravljični svet s pomočjo scensko in 
kostumsko minimalističnih, a hkrati funkcionalno bogatih rešitev, ki 
v polnosti zaživijo šele v natančno zasnovani svetlobi in ob dejstvu 
– če ostanemo malo skrivnostni –, da na tej ladji sedimo vsi.

črno-bela komedija

Režija: Yulia Roschina. 
Igrajo: Gaja Filač, Matej Zemljič, Alenka Tetičkovič, Jernej Kuntner, Jan Bučar, Nataša Keser,Voranc Boh.

Jera Ivanc po istoimenski igri J. M. Barrieja: PETER PAN, Lutkovno gledališče Ljubljana
GLEDALIŠČE za otroke

8 PETEK

GLEDALIŠČE

po komediji Saše Anočića: JANEZ NOVAK, SiTi teater Ljubljana
Režija: Dejan Batoćanin in Uroš Fürst. 
Igrajo: Klemen Slakonja, Tadej Toš, Gregor Podričnik. 
Janez Novak, ljubeči mož, zagrizeni športni navijač za naše, 
vestni uslužbenec in vzorni državljan, se znajde pred življenjsko 
preizkušnjo, ko na sistematskem zdravniškem pregledu za 
napredovanje izve, da je okužen s skrivnostnim virusom. Njegovo 
življenje se nenadoma obrne na glavo in spremeni v nočno moro. 
Komedija z izvirnim naslovom Smisel življenja gospoda Lojtrice 
izpod peresa nedavno preminulega hrvaškega avtorja Saše 
Anočića je pri naših sosedih dolgoletna uspešnica, ki z 
odštekanim humorjem mojstrsko nastavlja ogledalo sodobni 
družbi.
V režiji Dejana Batoćanina in Uroša Fürsta je nastala 
stripovska priredba izvirnika, netipična komedija z odlično 
igralsko zasedbo, dodelano vizualno podobo in pestro 
glasbeno kuliso znanih slovenskih ustvarjalcev.

Gledališče Park
19. oktober ob 19.30
ZA IZVEN

GP ob 19.30   

biografija Arethe Franklin

nakup vstopnic za 
neabonente od 2. 10.     

zlati glabus – tujejezični  
film

zlati glabus – tujejezični  
film

ZA OSNOVNE ŠOLE

biografija Arethe Franklin

spektakel legendarnega  
Ridleya Scotta

ZA OSNOVNE ŠOLE

biografija Arethe Franklin

projekt LIFE 
NATURAVIVA ...

spektakel legendarnega  
Ridleya Scotta

spektakel legendarnega  
Ridleya Scotta

filmski festival Cannes
2021, tekmovalni program

filmski festival Benetke
2021, spremljevalni program

filmski festival Cannes
2021, tekmovalni program

filmski festival Benetke
2021, spremljevalni program

filmski festival Benetke
2021, spremljevalni program

cena vstopnice:
5 evrov

oktober   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



POTOPIS

Na tokratnem koncertu bomo prisluhnili uspešnicam, kot so Hymne à l'amour, L'accordéoniste, Mon manège a 
moi, Padam, Mon Dieu in Je ne regrette rien, ter tudi malo manj znanim šansonom, med katerimi so Les amants 
d'un jour, L'homme à la moto ali Carmen's story. 

Skratka, brez pretiravanja lahko rečemo, da je sol krojila najpomembnejše dogodke v naši zgodovini.
Arne nas bo tokrat popeljal po nekaterih najzanimivejših solinah po svetu, od Francije, Jemna, Indije, 
Kolumbije, Peruja in Etiopije, pa seveda vse do domačega praga v znamenite piranske soline.

Legendarno pevko bo upodobila oskarjevka Jennifer Hudson, ki jo je Franklinova osebno izbrala, da jo 
predstavi na velikem platnu.

MINARI (Minari),  ZDA, 115 min 
Režija: Lee Isaac Chung.
Igrajo: Steven Yeun, Yeri Han, Alan Kim, Noel Kate Cho, Yuh-Jung Youn, Will Patton.
Korejsko-ameriški režiser je svoje spomine na otroštvo prelil v 
pristno, nežno in pogosto humorno zgodbo o iskanju ameriških 
sanj in moči družinskih vezi. Film, poimenovan po trdoživem 
korejskem zelišču, je med drugim prejel zlati globus za najboljši 
tujejezični celovečerec in oskarja za stransko igralko.
Mlada družina korejskih priseljencev se v osemdesetih letih iz 
Kalifornije preseli v ruralni Arkansas, kjer začne oče na 
neobetavnem kosu zemlje gojiti korejsko zelenjavo. Družinsko 
življenje se obrne na glavo, ko iz Koreje prileti navihana, neotesana, 
a tudi nadvse ljubeča babica.

FILM 

Gledališče Park
21. oktober ob 19.00 
23. oktober ob 19.00
 

TRI NADSTROPJA (Tre piani),  Italija, Francija, 119 min  
Režija: Nanni Moretti.
Igrajo: Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti ... 
Nanni Moretti, eden najboljših italijanskih filmskih režiserjev, 
pogost nagrajenec evropskih filmskih festivalov, je o filmu, 
prikazanem na letošnjem cannskem festivalu zapisal: 
„Tri nadstropja govorijo o naši težnji, da živimo izolirano 
življenje, da se odtujimo od skupnosti. Ne le da skupnosti ne 
vidimo več, mislimo celo, da lahko preživimo brez nje. Vendar pa 
nam zgodbe likov v filmu kažejo, kako zelo si vsi prizadevamo, 
da bi se počutili del skupnosti. Film je povabilo, da se odpremo 
zunanjemu svetu, ki polni naše ulice, onkraj naših domov.“
„Moralni nauk filma so besede Margherite Buy, ki ob pogledu na 
stavbo, v kateri je živela, sama pri sebi tiho reče: ‘Zakaj se mi po 
tridesetih letih ta kraj nenadoma zdi tako žalosten? Najraje bi 
potrkala na vsa vrata in zaklicala: Zbudite se! Svet je vendar večji od 
te hiše!“ Emiliano Morreale, La Repubblica

brezplačne vstopnice

FILM 

Gledališče Park
5. oktober ob 19.00 
   

ARNE HODALIČ: Za ščepec soli …
potopisno predavanje

Sol je ena najosnovnejših sestavin človeške prehrane že nekaj 
tisočletij. Njena vrednost se je spreminjala – od tega, da je bila v 
šestem stoletju našega štetja vredna svoje teže v zlatu, pa vse do 
tega, da je danes to ena najcenejših osnovnih surovin in jo 
pozimi potresamo po cestah, da ne bi zmrzovale. Nekatere 
starodavne civilizacije so sol uporabljale celo kot plačilno 
sredstvo namesto denarja. S soljo so povezane legende in 
pripovedke, pa tudi miti in ponarodele zgodbe, kot je na primer 
tista o našem Martinu Krpanu ter njegovem tihotapljenju soli in 
kresilne gobe. Zaradi soli so včasih divjale vojne in Benečani so 
v vojni za sol premagali rivalsko Genovo, potovanje Krištofa 
Kolumba v Ameriko je bilo financirano z dobički od prodaje soli 
in previsoki davki na sol so sprožili francosko revolucijo. 

Gledališče Park
24. oktober ob 19.00  

DIVJA SLOVENIJA, Slovenija, 83 min 
Režija: Matej Vranič. 
Novi film Mateja Vraniča (Ptice jezer) je čudovit dokumentarni 
prelet skozi bogastvo naravnega okolja v Sloveniji. Filmu dajejo 
poseben pečat izjemno redko videni prizori v naravi. 
Film predstavlja pestro živalstvo in rastlinstvo naših krajev, pri 
čemer se osredotoča na sesalce in ptice, prikazane pa so še nekatere 
zanimive vrste dvoživk, rib, žuželk in rastlin. V filmu se podamo 
med najvišje alpske vrhove in v odmaknjene dinarske gozdove, 
potujemo prek panonskih ravnic, se spustimo v podzemne jame in 
pod gladino Jadranskega morja. Odstirajo se nam osupljive 
podrobnosti iz živalskega sveta.

FILM

Gledališče Park
8. oktober ob 19.00 

 

NUŠKA DRAŠČEK: RE-BELLE – Koncert, posvečen Edith Piaf
Zasedba:  Nuška Drašček – glas, Jaka Pucihar – klavir, Vid Ušeničnik – tolkala.
Nuška Drašček je ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, ki 
občinstvo navdušuje s svojim glasom, odrsko prisotnostjo ter 
izredno širokim repertoarjem, ki sega vse od opere do jazza, bluesa, 
popa, gospela, muzikala in šansona. 
Pred časom je izdala nov samostojni album – tokrat s francoskimi 
šansoni, s katerimi je zaslovela Edith Piaf in s katerimi Nuška že 
nekaj let navdušuje na koncertnih odrih. Naslov "Re-Belle" ima 
dvojni pomen: na eni strani opisuje Edith Piaf, "upornico", svobodno 
žensko, . Po drugi strani pa naslov "Re-Belle" pomeni "ponovno lepa", 
s čimer namiguje na ponovno obujene in minimalistične aranžmaje 
njenih skladb.

cena vstopnice:
15 evrov – v predprodaji
18 evrov – na dan koncerta
nakup vstopnic za 
neabonente 
od 2. oktobra 

GLASBA 

cena vstopnice:
4 evre

POSLEDNJI DVOBOJ  (The Last Duel), ZDA, 142 min
Režija: Ridley Scott.
Igrajo: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck. 
Film legendarnega britanskega režiserja Ridleya Scotta je doživel 
svetovno premiro letos septembra na Beneškem filmskem 
festivalu in požel veliko navdušenje kritike in občinstva; gotovo 
zaradi izjemne igralske zasedbe, občutljive, a zelo pomembne 
teme pozicioniranja ženske v družbi v času, ki temu ni bil 
naklonjen, pa tudi zaradi celostne vrhunske filmske stvaritve, ki 
ji letos skoraj ni para. 
Film je priredba istoimenskega romana ameriškega pisatelja Erica 
Jagerja in temelji na resničnem dogodku iz leta 1386, ko sta se 
francoska viteza Jean de Carrouges in Jacques Le Gris odločila, da 
bosta neporavnane račune zgladila na viteškem dvoboju, saj naj bi 
slednji posilil de Carrougesovo ženo. A resnica je tudi tokrat bolj 
kompleksna, kot se zdi na prvi pogled, in film nam skozi tridelno 
strukturo predstavi tri poglede na omenjeni incident.

FILM 

Gledališče Park
14. oktober ob 19.00
16. oktober ob 19.00 
17. oktober ob 19.00
 

cena vstopnice:
4 evre

FILM 

cena vstopnice:
4 evre

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

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

RESPECT (Respect),  ZDA, 145 min
Režija: Liesl Tommy.
Igrajo: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Tate Donovan, Mary J. Blige ...
Respect je biografska glasbena drama, ki opisuje pot pevke R&B 
Arethe Franklin od majhne deklice, ki je pela v očetovem 
cerkvenem zboru v Detroitu, do briljantne pianistke in pevke 
svetovnega slovesa.
Aretha Franklin ni bila le pevka s čudovitim glasom. Njeno ustvarjanje 
je imelo in še vedno ima izjemen vpliv na kulturo in je še veliko več. 
Njene uspešnice Respect, You Make Me Feel Like A Natural Woman, I 
Say a Little Prayer in Think so postale del ameriškega glasbenega 
kanona – to so klasike, ki so opredelile upor temnopoltih med 
gibanjem za državljanske pravice, gibanjem Black Power in gibanjem 
za pravice žensk ter odmevajo še v današnjem času, ko je svet v krizi 
in potrebuje moč sočutja.

Gledališče Park
  7. oktober ob 19.00 
  9. oktober ob 19.00 
10. oktober ob 19.00  

cena vstopnice:
4 evre

Gledališče Park
28. oktober ob 19.00 
30. oktober ob 19.00
31. oktober ob 19.00
 

SINOČI V SOHU (Last Night in Soho), Velika Britanija, 116 min
Režija: Edgar Wright. 
Igrajo: Matt Smith,  Anya Taylor-Joy,  Diana Rigg,  Elizabeth Berrington,  James Phelps,  Lisa McGrillis. 
Film je svetovno premiero doživel na letošnjem filmskem festivalu 
v Benetkah, ki si je v zadnjih letih povsem utrdil status začetnega 
dejanja nove oskarjevske sezone. Tako beneški festival pogosto 
napoveduje nominacije in celo nagrade oskar. 
Britanski režiser se je od svojega prebojnega filma Shaun of the Dead 
iz leta 2004 uveljavil kot avtor, ki film za filmom ponuja sijajne žanrske 
presežke, zato si tudi tokrat obetamo film na najvišji ravni. 
Tokrat se je Wright lotil žanra psihološkega trilerja, in sicer z zgodbo o 
o mladi modni oblikovalki Eloise, ki se skrivnostno znajde v telesu 
svoje popvzornice Sandy v Londonu v šestdesetih letih. A bleščečo 
slava prikriva veliko temačnejšo resničnost.

cena vstopnice:
4 evre

FILM 

SPOŠTOVANI ABONENTKE IN ABONENTI GLASBENEGA ABONMAJA,
vsi, ki vam še vedno dolgujemo koncert iz sezone 2019/20, boste lahko prišli na oktobrski ali na 
katerega od naslednjih koncertov do konca leta z dvigom  brezplačne vstopnice. Prosimo, da se z 
abonmajsko izkaznico oglasite pri blagajni Gledališča Park najkasneje do petka, 1. oktobra 2021. 
Drugi dosedanji abonenti Glasbenega abonmaja lahko v tem času vstopnice kupite. Po tem datumu 
bomo vstopnice ponudili vsem drugim obiskovalcem in vam jih ne bomo mogli več zagotoviti. 

Predvajanje filma Divja Slovenija poteka v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA, biodiverziteta – 
umetnost življenja, ki se izvaja na Javnem zavodu Krajinski park Goričko.

FESTIVALI IN NAGRADE: Sundance – velika nagrada žirije, nagrada občinstva; zlati globus – najboljši 
film v tujem jeziku; oskar za najboljšo stransko igralko; nagrada bafta za najboljšo stransko igralko; 
nagrada National Board of Review za najboljši izvirni scenarij, najboljšo stransko igralko in enega od 
desetih najboljših filmov leta; nagrada AFI za enega desetih najboljših filmov leta.


