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DECEMBER 2012
3 PONEDELJEK

otvoritev razstave slikarske kolonije
ACIN MEMORIAL- Proèelja, ulice, ljudje

organizator: JSKS - Obmoèna
izpostava Murska Sobota

4 TOREK

gledališka predstava
Miroslav Krleža: GOSPODA GLEMBAJEVI

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
SKORAJ RAZPRODANO

GP ob 18.00

6 ÈETRTEK

gledališka predstava
Po F. Milèinskem: BUTALCI

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

GP ob 11.00

7 PETEK

gledališka predstava
Po F. Milèinskem: BUTALCI

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

GP ob 10.00

8

koncert
ORKESTER SLOVENSKE VOJSKE

SOBOTA

8 SOBOTA

projekcija podvodnih fotografij in video
BAHAMI IN FLORIDA - Borut Furlan

10 PONEDELJEK

gledališka predstava
Lutz Hübner: ODSPEJSANI

13 ÈETRTEK

gledališka predstava
Tone Partljiè: ALDO IN MICIKA
koncert
POLICIJSKI ORKESTER
lutkovna predstava
Frane Milèinski- Ježek: ZVEZDICA ZASPANKA

14 PETEK
17 PONEDELJEK

GP ob 19.00
Organizator: Potapljaško
društvo Murska Sobota

MAXIMUS – Star MAX
ob 18.00
GP ob 11.00
ZA EKONOMSKO ŠOLO
ZA GIMNAZIJO MURSKA SOBOTA
13.00
ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN

GP ob 19.00

Organizatorji: MO Murska Sobota,
Policijska uprava Murska Sobota,...

GP ob 19.00

ZA LUTKOVNI ABONMA
IN IZVEN

GP ob 10.30
ob 17.00

GP ob 9.15
ob 10.45
GP ob 19.00

18 TOREK

lutkovna predstava
Frane Milèinski - Ježek: ZVEZDICA ZASPANKA

ZA LUTKOVNI ABONMA

20 ÈETRTEK

praznièni gala koncert gospel glasbe
SOUTH CAROLINA MASS CHOIR, ZDA
praznièni koncert
PIHALNI ORKESTER MURSKA SOBOTA

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN

23 NEDELJA
GLEDALIŠÈE

tretja abonmajska predstava

Gledališèe Park

Miroslav Krleža: GOSPODA GLEMBAJEVI
SNG Drama Ljubljana

PGD
ob 18.00

GP ob 19.00

Režija: Ivica Buljan.
Igrajo: Ivo Ban, Marko Mandiè, Nataša Barbara Graèner, Tina Vrbnjak, Matjaž Tribušon, Aljaž
Jovanoviæ, Jose k.g., Uroš Fürst, Jernej Gašperin, Benjamin Krnetiæ, Ditka Haberl k.g.
4. december ob 18.00
ZA ABONMA
DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN
SKORAJ
RAZPRODANO!

cena vstopnice za izven:

18 EUR
16 EUR - upokojenci,
dijaki, študenti

Drama Gospoda Glembajevi, enega najveèjih hrvaških literatov
Miroslava Krleže, se dogaja v poletni noèi leto dni pred prvo
svetovno vojno, v èasu, ko je gospodarski in družbeni uspeh
družine dosegel zenit. Toda kljub razkošju in svetovljanstvu, ki
napolnjujeta trenutno življenje Glembajevih, zadostuje en sam
povod, da se razkrije veriga izsiljevanja, prikrivanja, nasilja,
tragedij in smrti, ki usodno spremljajo družino vse od zaèetka
njenega vzpona. Drama se krvavo zakljuèi s tempom in
silovitostjo antiènih tragedij. Kljub temu pa glembajevski junaki
niso antièno premoèrtni, ampak moderni; pravzaprav bi lahko
rekli, da nam Gospoda Glembajevi z izjemno ostrino,
gledališko moèjo in senzibilno kritiènostjo prikazujejo, kaj
se zgodi, kadar tajkuni sreèajo usodo.
NA LETOŠNJEM BORŠTNIKOVEM SREÈANJU JE NATAŠA BARBARA GRAÈNER ZA VLOGO
BARONICE CASTELLI-GLEMBAY PREJELA BORŠTNIKOVO NAGRADO ZA IGRO.
Iz utemeljitve nagrade:
Nataša Barbara Graèner lik Baronice Castelli-Glembay izriše v vsej polnosti in znaèajski kompleksnosti ter
skozi osebnostno celoto, ki se v privlaèni, a tudi nevarni nedefiniranosti razpenja vse od nemoène žrtve do
strupene mašèevalke. Njena interpretacija je kompaktna in obvladana, nenehno osredotoèena na vse izrazne
ravni... Nataša Barbara Graèner lik Baronice izpelje v natanènem psihološkem loku, ki vznikne v znamenju
rahloèutne, uvidevne in graciozne ženske, ki se sklepno prelevi v svoje popolno nasprotje, polno gneva,
vulgarnosti in bolestne pohote. Tovrstno dvoliènost Graènerjeva izvrstno obvladuje, s èimer kljub ekstremnim
znaèajskim potezam lik ustvari kot izjemno verjeten in gledalcu dostopen.
KER TRAJA PREDSTAVA Z DVEMA ODMOROMA ŠTIRI URE, SE BO PRIÈELA ŽE OB 18. URI.

SPOŠTOVANI ABONENTKE IN ABONENTI ABONMAJA KOMEDIJA, predstava
NOVEMBER, ki smo jo napovedali kot tretjo, decembrsko abonmajsko predstavo, je bila zaradi hude
poškodbe igralca umaknjena iz programa Drame SNG Ljubljana 2012/13. Zato je prišlo do
spremembe tudi v našem programu.

tretja abonmajska predstava
Gledališèe Park

Tone Partljiè: ALDO IN MICIKA
Cafe Teater, Ljubljana in EPK Maribor 2012.
Režija: Vinko Möderndorfer. Igrata: Mojca Partljiè in Renato Jenèek

13. december ob 19.00
ZA ABONMA
KOMEDIJA IN IZVEN

cena vstopnice za izven:

18 EUR
16 EUR - upokojenci,
dijaki, študenti

GD Grajska dvorana

Eden najuspešnejših slovenskih komediografov Tone Partljiè je
napisal novo »socialno komedijo«, ki sega v èas pred drugo
svetovno vojno in se dogaja vse do danes. Gre za usodo
primorskega emigranta Alda, ki je pribežal v mesto ob Dravi
pred fašizmom, in za ljubezen z lukarco Miciko, dekle s
Ptujskega polja, ki v Mariboru prodaja luk … Oba sta s
socialnega dna, a najdeta košèek sreèe v skupnem življenju.
Dokler Štajerske ne zavzame Hitler in Aldo spet beži …
Vendar se v socializmu najdeta in postaneta »nekdo«.
Kapitalizem ju spravi najprej iz nacionaliziranega stanovanja,
potem v dom za ostarele in od tam zaradi krize pod most, kjer
èakata na odrešitev. Njun »Godot« pa je seveda smrt …
Toda komedija ni le kritika socialnih razmer, je šaljivo iskanje skupnega jezika dveh nareèij,
temperamentov, zmagujoèe ljubezni, zgodovinskih nesporazumov … Je slavospev vitalizmu in ljubezni
ter slovenski razliènosti!
PREDSTAVA TRAJA PRIBLIŽNO ENO URO IN DVAJSET MINUT IN NIMA ODMORA.

GP Gledališèe Park

PGD predprostor grajske dvorane

LUTKE

Gledališèe Park
ZA LUTKOVNI
ABONMA IN IZVEN:
17. december ob 17.00

ZA LUTKOVNI
ABONMA:
17. in 18. december /
dopoldan

tretja predstava Lutkovnega abonmaja 2012/13

Frane Milèinski - Ježek
ZVEZDICA ZASPANKA, Koprodukcija: Mini teater,
Kulturni dom Slovenj Gradec in Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture
Režija: Robert Waltl.
Igrajo: Nina Ivanišin/Maruša Majer, Tadej Pišek in Igor Štamulak.
Je zvezda na nebu, ki uspava otroke, vodi mornarje po morju in
pesniku pomaga najti pravilne rime. Ima dolge zlate lase in
klièejo jo Zaspanka. Toda ker pogosto zaspi in v službo zamuja,
na Zemlji povzroèa zmedo. Otroci jokajo, mornarji ne najdejo
poti, pesnik pa ne rime na besedo lonec. Za kazen jo Mesec zato
pošlje na Zemljo in na nebo se lahko vrne šele, ko dokaže, da je
dovolj pametna...
»Zaradi številnih uprizoritev Zvezdice Zaspanke se v Mini teatru
ne bomo osredotoèali toliko na samo zgodbo, ki je obèe poznana,
ampak bolj na razliène naèine, kako jo v postdramskem kljuèu

cena vstopnice za izven:
4 EUR

predstaviti tako skozi animacijo »klasiènih lutk« in igro igralcev kot tudi skozi videoprojekcije in virtualne lutke
v raèunalniškem okolju. Gre za multimedijsko predstavo, v kateri ima pomembno vlogo tudi zvok, ki ga bo v
živo pred publiko gnetel Miha Ciglar s sodelavci...« Robert Waltl, režiser in direktor Mini teatra

GLEDALIŠÈE ZA OTROKE

druga predstava Gledališko-lutkovnega abonmaja 2012/13

Gledališèe Park

po Franu Milèinskem: ustvarjalci predstave
BUTALCI, Gledališèe Koper

6. in 7. december

Režija: Jaka Ivanc.
Igrajo: Jaša Jamnik, Rok Matek, Igor Štamulak, Ajda Toman, Gorazd Žilavec, Dunja Zupanec.

dopoldan
ZA GLEDALIŠKOLUTOVNI ABONMA

cena vstopnice:
5 EUR

Butalci so imenitnega rodu in Butale so imenitne. V Butalah
imajo vse, in vse imenitnejše kot Tepanjèani, ki jim do
popolne imenitnosti ne manjka dosti.
Butalski gasilci so nezaslišano bolj imenitni od gasilcev
drugod. Gasilska disciplina, strumnost in neustrašnost velja v
Butalah in butalska policija je strah in trepet. Še policaj se je
vèasih ustraši...
Silen je v Butalah blagoslov! Obilno imajo vseh dobrot.
Gnoja imajo dosti, in dober koruzen kruh, niti jim ne manjka
dežja in sonca in poleti muh. Kakor v paradižu žive; samo
pameti nimajo prave...
O predstavi so pisali:
„Tako oèarljivih in radoživih butcev v resniènem življenju res
ni mogoèe sreèati, èeprav se èlovek z lastno nespametnostjo
sreèuje tako rekoè vsak dan. Te duhovite humoreske je igralska ekipa veè kot uèinkovito utelesila – dialoga je
namreè malo –, izèišèene prizore in domišljen gib Branka Potoèana pa je režiser Jaka Ivanc z vso obèutljivostjo
na rahlo prekril s poetiènostjo. Med igralci bi težko izvzeli najpreprièljivejšega Butalca, igra je namreè
usklajena in ekipna. Vsi skupaj pa, ko priženejo ludizem do vrhunca, delujejo kot eno telo, prisrèno butasto
seveda.“ Majda Suša
Predstavo si bodo ogledali uèeni 8. in 9. razredov osnovnih šol.

GLEDALIŠÈE ZA DIJAKE

gledališka predstava

Gledališèe Park

Lutz Hübner: ODSPEJSANI
SiTi Teater BTC in KREKER

10. december
ob 11.00 Za Ekonomsko
šolo Murska Sobota.
ob 13.00 Za Gimnazijo
Murska Sobota.

Režija: Uroš Fürst.
Igrajo: Ula Furlan, Tina Gunzek, Ajda Smrekar in Lado Bizovièar.

cena vstopnice:
6 EUR
GLASBA

Gledališèe Park

20. december ob 19.00
ZA GLASBENI
ABONMA IN IZVEN

cena vstopnice za izven:

12 EUR v predprodaji
15 EUR - na dan
koncerta

Èas, v katerem nas mediji zasipajo z resniènostnimi šovi in
bitkami talentov, narekuje nove vrednote in v mladih vzbuja
hrepenenje po slavi. Predstava Odspejsani prikazuje zakulisje
nastajanja trendovske televizijske oddaje. Tri najstnice se
znajdejo na avdiciji za voditeljico, kjer jih adrenalin in
ambicije pahnejo v konfliktna èustvena stanja. Njihov
neposreden in pretresljiv mladostniški dialog postane odlièen
material za ustvarjalce televizijskega šova. Prenos v živo iz
studia na odru!
O predstavi so pisali:
„Zelo aktualna mladinska igra Odspejsani – dobrodošli med zvezdami (Creeps, 2000) je delo najpogosteje
uprizarjanega dramatika na nemškem govornem podroèju Lutza Hübnerja.
V neprièakovanem medsebojnem spopadu za domnevno zvezdniški položaj voditeljice trendovske televizijske
oddaje se postopoma razkrivajo vse bolj egoistièna tekmovalnost, nekolegialnost, nesolidarnost in nevošèljivost
med priložnostnimi tekmicami, obenem tudi vse hujši notranji obèutek nesposobnosti in poraženosti ter
izvrženosti iz družbenega okolja. Še posebej jih ta omrtvièi ob streznitveno boleèem sklepnem spoznanju, da je
bilo vse to razgaljanje vsake posebej za pešèico evrov honorarja zgolj èustveno dražljivo gradivo za nekaj minut
videospotov...“ Slavko Pezdir, Delo

3. koncert Glasbenega abonmaja 2012/13

praznièni gala koncert gospel glasbe
SOUTH CAROLINA MASS CHOIR, ZDA
Ugledni 13 èlanski gospel zbor odliènih pevcev, med
katerimi so tudi instrumentalisti, prihaja k nam iz
Južne Caroline. Leta 1990 ga je ustanovil dirigent
Michael Brown, ki ga vodi še danes. V kratkem èasu
se je zbor razvil v enega najzanimivejših in
uveljavljenih izvajalcev gospla v regiji. Pod
Brownovim vodstvom se je posvetil poglobljeni
raziskavi zgodovine gospla od njegovih zaèetkov ob
koncu 18. stoletja do danes. Zaradi tega slovi ne le kot
izvrsten interpret sodobnega gospla, ki se je
izoblikoval v 30-tih letih prejšnjega stoletja, temveè
tudi tradicionalnih oblik.
Prav združevanje obojega daje zboru edinstven
peèat in posebno umetniško veljavo.
V decembru se bo zbor podal na evropsko turnejo
in naše mesto bo eno redkih v Sloveniji, kjer bo
mogoèe doživeti ta odlièni koncert.
NA VOLJO JE ŠE NEKAJ VSTOPNIC ZA KONCERT ZBORA CARMINA SLOVENICA.
ZA LJUBITELJE GLASBE JE LAHKO VSTOPNICA ZA DOBER KONCERT LEPO DARILO!

GLASBA

tradicionalni koncert

Gledališèe Park

ORKESTER SLOVENSKE VOJSKE

8. december ob 19.00

Orkester slovenske vojske nadaljuje tradicijo vojaških orkestrov,
ki so imeli skozi zgodovino pomembno mesto v vseh vojskah
sveta. Ob osnovnem namenu - zadovoljevanje protokolarnih
potreb države in vojske ter njuna promocija, je orkester tudi
pomemben ambasador kulture, saj redno nastopa v tujini in se v
kakovosti postavlja ob bok najboljšim tovrstnim zasedbami v
Evropi.
Na koncertu v Murski Soboti se bo orkester pod taktirko
dirigentke, višje vojaške uslužbenke XII. r. ANDREJE ŠOLAR,
sprehodil od številnih priredb klasiènih del do sodobnejših
skladb.

Omejeno število
brezplaènih vstopnic bo
na voljo pri blagajni
Gledališèa Park
od 3. decembra dalje.
GLASBA

božièno-novoletni koncert

Gledališèe Park

POLICIJSKI ORKESTER

14. december ob 19.00

Leta1994 je slovenska vlada sprejela sklep, s katerim je prej Policijska godba, ki je bila predhodnica današnjega
Policijskega orkestra, uradno postala protokolarni orkester Republike Slovenije.
Podroèje delovanja orkestra je zelo široko in raznoliko. Ob protokolarnih obveznostih nastopa še na
slovesnostih v okviru Policije, državnih proslavah, dobrodelnih prireditvah, mednarodnih športnih dogodkih ter
na samostojnih koncertih doma in v tujini. Najveèji izziv je koncertna dejavnost, ki jo predstavlja vsakoletni
gala koncert v Cankarjevem domu, božièno-novoletni koncerti po Sloveniji in koncerti z gostujoèimi skladatelji
- dirigenti iz tujine. Glasbeni izbor orkestra sestavljajo dela klasiène, filmske, zabavne glasbe jazza, odlomki iz
oper in baletov, kantate in musicali, priredbe popevk in še bi lahko naštevali.
Organizatorji koncerta so: Mestna obèina Murska Sobota, Policijska uprava Murska Sobota in
Združenje Sever.

Omejeno število
brezplaènih vstopnic bo
na voljo pri
blagajni Gledališèa Park
od 12. decembra dalje.
FOTOGRAFIJA, VIDEO

MAXIMUS – Star MAX

8. december ob 18.00
Organizator:
Potapljaško društvo
Murska Sobota

vstop prost

PRODAJA VSTOPNIC

projekcija podvodnih fotografij in video

BAHAMI IN FLORIDA - Borut Furlan
Bistvo potapljanja na Bahamih so morski psi in delfini. Kljub temu, da
je bilo zaradi slabega vremena potapljanja izredno malo, so bili potopi
fotografsko zelo intenzivni in na trenutke prav adrenalinski. Tako se je
nabralo veliko gradiva za izjemno zanimivo projekcijo.
Projekciji fotografij bo sledil še 15 minutni video, predstavljena pa
bosta še Borutova najnovejša knjiga Piran, kjer se sreèata mesto in
morje ter koledar Slovenske potapljaške zveze.
Borut Furlan, najboljši slovenski podvodni fotograf, je dobitnik
številnih domaèih in mednarodnih nagrad.
PRODAJA VSTOPNIC

PRODAJA VSTOPNIC

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci,
vstopnice za dogodke lahko kupite pri blagajni Gledališèa Park vsak delavnik od 14. do 17. ure ter uro pred veèernimi
dogodki. Ob istem èasu lahko po telefonu 521 43 81 dobite informacije o dogajanju v Gledališèu Park in Grajski dvorani.

