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SREDA

ČETRTEK

7

8

GP ob 19.30

GP ob 19.30

cirkuško-gledališka predstava
V. Chaplin, J. B.Thiérrée: NEVIDNI CIRKUS, Francija

cirkuško-gledališka predstava
V. Chaplin, J. B.Thiérrée: NEVIDNI CIRKUS, Francija

november2012

PGD predprostor grajske dvoraneGD Grajska dvorana GP Gledališče Park

PETEK

PONEDELJEK

9

12

GP ob 19.30

GP ob 11.00
ob 13.00

cirkuško-gledališka predstava
V. Chaplin, J. B.Thiérrée: NEVIDNI CIRKUS, Francija

gledališka predstava
Lutz Hübner: ODSPEJSANI

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
RAZPRODANO

ZA IZVEN - prodaja vstopnic:
EVENTIM

TOREK6 GP ob 19.30cirkuško-gledališka predstava
V. Chaplin, J. B.Thiérrée: NEVIDNI CIRKUS, Francija

PROSIMO VAS, BODITE POZORNI NA URO PREDSTAVE!

ZA ABONMA KOMEDIJA
RAZPRODANO

ZA IZVEN - prodaja vstopnic:
EVENTIM

ČETRTEK22

GP ob 9.15
ob 10.30

ljubiteljska gledališka predstava
Tone Partljič: GOSPA POSLANČEVA

TOREK20

GP ob 10.30
ob17.00

lutkovna predstava
Svetlana Makarovič: RDEČA KAPICA

ČETRTEK29 GP ob 19.00koncert
CARMINA SLOVENICA: Projekt VZHOD

KD Pekre - Limbuš
ZA IZVEN

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN

PETEK30 Športna dvorana Ekonomske šole
ob 19.00

letni koncert
PREKMURSKA GODBA BAKOVCI

ZA LUTKOVNI ABONMA
IN IZVEN

Predstava gostuje v našem mestu v okviru EPK Maribor 2012 kot del projekta ODER MED NEBOM IN
ZEMLJO. Videti jo bo mogoče samo v Murski Soboti.

PREDSTAVA TRAJA PRIBLIŽNO DVE URI.

SPOŠTOVANI ABONENTKE IN ABONENTI OBEH GLEDALIŠKIH ABONMAJEV, veseli nas,
da vas lahko tokrat povabimo na edinstven gledališki dogodek. Najprej zato, ker bomo gostili v svetu
uveljavljeni gledališki legendi, pa tudi zato, ker gre za odlično predstavo posebnega žanra, s katerim
se v našem mestu še nismo srečali.

Zgodba Victorie in Jeana Baptista se bere takole:

Predstava

Jean Baptist se je zastrmel v časopisni članek s fotografijo
osemnajstletne Victorie Chaplin z očetom, v katerem je Victoria
govorila o svoji želji, da bi postala klovnesa. Napisal ji je pismo
in Victoria mu je povsem nepričakovano odgovorila.
V tistem času se je Jean-Baptist, razočaran nad meščanskim
gledališčem, ki ni bilo v sozvočju s sodobnostjo, že približeval
cirkusu. A želel si je drugačnih, nekomercialnih predstav, brez
mučenja živali, polnih poezije in domišljijskih prizorov. Ko se
mu je pridružila Victoria, sta začela uresničevati skupne sanje in
se z vsako novo predstavo približevalti temu, kar sta danes -
izjemna artista.

potuje po svetovnih odrih že dvajset
let. V njej izvajata vragolije, ki jih običajno ne pripisujemo
ljudem njune starosti; Victoria in Jean-Baptiste sta takšna, kot
da sta samo za hip stopila pred nas iz kakšne pravljice in se
bosta po predstavi tja tudi vrnila. Pri njiju so se navdihovali
znani ustvarjalci Cirque du Soleil kot tudi vse generacije novega
cirkusa, ki je danes postal zelo pomembna gledališka zvrst.

Nevidni cirkus

Gledališče Park

ABONMA KOMEDIJA
8. november ob 19.30

GLEDALIŠČE

Victoria Chaplin,

Jean-Baptiste Thiérée

četrti otrok Oone in Charlesa Chaplina, je
bila rojena v Kaliforniji. Zaradi tako imenovanega lova na
čarovnice razvpitega senatorja Josepha McCarthya, se je v
petdesetih letih družina preselila v Švico, kjer je Victorija
študirala balet in klasično glasbo.

je začel svojo kariero v zgodnjih
šestdesetih kot obetaven filmski in gledališki igralec, med
drugimi pri Alainu Resnaisu, Federicu Felliniju in Petru Brooku.

Victoria Chaplin in Jean-Baptist Thiérrée:
NEVIDNI CIRKUS (Le Cirque Invisible) - Francija
cirkuško-gledališka predstava
Victoria Chaplin in Jean-Baptiste Thiérrée sta živi odrski
legendi in njun čisto poseben cirkus že štirideset let
navdušuje publiko po vsem svetu.

O predstavi so pisali:
»Čista radost za vsakogar!«
»Mož in žena, Jean-Baptiste Thiérée in Victoria Chaplin, sta nenavaden par. On arhetip
prismuknjenega starejšega gospoda z neukrotljivimi belimi kodri, širokega nasmeha, ona tiha,
brezčasno lepa, z dolgimi, črnimi lasmi in z izrazom nenehnega čudenja. Prav to nasprotje je ogrodje
njune dveurne predstave, s katero vedno znova očarata in zabavata publiko. Thiérée s svojim
prismuknjenim iluzionizmom, Victoria s svojo edinstveno transformativno umetnostjo, ki jo je
nemogoče ubesediti. To so trenutki razigrane kreativnosti, ki razodevajo genialnost njunega
sodelovanja. Veterana komedije skupaj vztrajata že več kot 40 let in tudi v prihodnosti ni strahu, da bi
želela odrasti in oditi z odra.
»Veličasten praznik domišljije!«
»Nevidni cirkus je predstava za vse, tudi najbolj trdosrčne. Polna je bistroumnih, neverjetnih,
edinstvenih in izjemnih idej. Preprosto razumljiva predstava, v kateri ne smete zamuditi niti
trenutka!«
»Ta par duhovitih in domiselnih sanjačev nas želi preprosto zabavati in očarati«

Le Mond

The British Theater Guide
Metro

Stage
The Times

ZA IZVEN:
6. in 7. november ob
19.30
prodaja vstopnic na
prodajnih mestih
EVENTIMA

druga abonmajska predstava

PETEK16 GP ob 9.00
ob 10.45

gledališka predstava za otroke
R. Dahl: GREGORJEVO ČUDEŽNO ZDRAVILO

SREDA14 GP ob 19.00gledališko-glasbena prireditev
KARKOLI ŽE BO, NAJ BO

PONEDELJEK19 Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota ob 18.00

letna fotografska razstava
KD FOTOKLUB Murska Sobota

ZA LUTKOVNI ABONMA

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

ZA SREDNJE ŠOLE

PONEDELJEK19

GD ob 19.00

lutkovna predstava
Svetlana Makarovič: RDEČA KAPICA

Varstveno delovni center
Murska Sobota

ABONMA
DRAMA/KOMEDIJA
9. november ob 19.30

POKROVITELJ DOGODKOV V MESECU NOVEMBRU



foto:
Boštjan Lah

LUTKE

O predstavi so pisali:

Predstavo si bodo ogledali učenci 2., 3. in 4. razredov osnovnih šol Mestne občine Murska Sobota.

„ ,
j

Gregorjevem čudežnem zdravilu

Ob vsem tem pa je režiji uspelo predvsem z lu jo in duhovitimi poudarki ter z ezrealisti nimi akcijami
ohraniti grozljivost pravljice, ne da bi prestrašila mlado publiko. Pa še neka : skoraj ni otroške predstave, v
kateri ne bi bili uporabljeni triki, vendar je pri , kjer imajo gorljivi zvarki
osrednje in naslovno mesto in ne manjka rokohitrskih zvija , vse to uporabljeno premišljeno natan no in s
pravo mero. Zabavna, kratka, hitra in premišljena ekskurzija v svet nekje drugje.

č č č

č č
Matej Bogataj, Delo

Režija: Ivana Djilas.
Igrajo: Miha Brajnik, Dunja Zupanec, Gorazd Žilavec.

druga predstava Gledališko-lutkovnega abonmaja 2012/13
Roald Dahl G: REGORJEVO ČUDEŽNO ZDRAVILO
Mestno gledališče Ptuj

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

Angleški avtor Roald Dahl (1916–1990) je eden najbolj
priljubljenih mladinskih piscev (Matilda, arovnice, Veliki
dobrodušni velikan, Odvratne rime …) in verjetno tudi eden
najbolje prodajanih avtorjev za otroke. Njegov svet je vedno
plod iste fantazije, poln domišljije, malce krut, vendar nikoli
brez humorja. je zgodba o
zoprni omi, ki rada ukazuje, o o etu znanstveniku, o
Gregorju, ki se na smrt dolgo asi, in predvsem o udežnem
zdravilu malo ponagajal

Č

č

č
č č

Gregorjevo udežno zdraviloč

, ki si ga omisli Gregor, da bi omi.

KD MFOTOKLUB URSKA SOBOTA

PRODAJA VSTOPNIC                                                                           PRODAJA VSTOPNIC                                                                                         PRODAJA VSTOPNIC

Začne svoj boj, da bi mož kljub temu, da ga je na volitvah premagal »ta butl Slivar, ki ima eno kravo za ženo«,
vseeno na tak ali drugačen način prilezel v parlament in bi postala gospa poslančeva. Pri tem kot stampedo ruši
lastno družino in prijateljstva... “ Tone PartljičKomedija za smeh in za premislek…

Gledališče Park

Iz ocene predstave:
„Kot celota tako Markovčičeva predstava učinkuje dovolj skladno, da se ji ni treba bati za občinstvo, saj ga bo
tako ali tako pritegnil že naslov. Rdeča kapica je pač - klasika.“ Večer

Gledališče Park

„Že do nekdaj je fotografija želela ujeti trenutek časa, zabeležiti, česar se
ne da opisati z besedami. Sleherni motiv, ujet v fotografski objektiv je za
fotografa izpolnitev njegovih misli, idej ali izraz umetniškega hotenja.
Kulturno društvo Fotoklub Murska Sobota že od leta 1997 združuje
amaterske fotografe in ljubitelje fotografske umetnosti v Pomurju.
Društvo pripravlja različne razstave, fotografske izlete, predavanja in
spodbuja člane k sodelovanju na različnih tujih in domačih fotografskih
natečajih in tekmovanjih. Vsako leto člani izberemo najboljše, kar smo
ustvarili in fotografije razstavimo na Letni fotografski razstavi.“
Mag. Iztok Lačen, predsednik društva

cena vstopnice za izven:
4 EUR

Režija: Klemen Markovčič.
Igrajo: Aja Kobe, Metka Jurc, Miha Bezeljak, Danilo Trstenjak, Zvezdana Novakovič.

RDEČA KAPICA, Lutkovno gledališče Maribor

druga predstava Lutkovnega abonmaja 2012/13

GLEDALIŠČE ZA OTROKE

ZA GLASBENI
ABONMA IN IZVEN
29. november ob 19.00

GLASBA

Pokrajinska in študijska
knjižnica Murska Sobota

16. november

ZA GLEDALIŠKO-
LUTOVNI ABONMA

dopoldan

2. koncert Glasbenega abonmaja 2012/13

Perspektiva VZHOD prinaša glasbo Balija, Kitajske, Japonske, Malezije, Bornea, Indije,
Gruzije, Koreje in drugih dežel. Ta služi številnim ciljem: pripoveduje zgodbe, zdravi, miri
duhove, spremlja družabna sre anja, zabava ali je del sakralnih obredov, predvsem pa povezuje
in združuje ljudi v njihovih mislih, namerah, znanju, ljubezni.

č

Koncertni zbor
P VZHOD

C
ERSPEKTIVA - na soboškem odru pred odhodom zbora na turnejo po Aziji

ARMINA SLOVENICAGledališče Park

ZA LUTKOVNI
ABONMA IN IZVEN:
19. november ob 17.00

Carmina Slovenica je , ki sodi
med vodilne ansamble v svetovnem zborovskem
gibanju. Š , k

njegovo kakovost.
Njihov najnovejši projekt

tevilni koncerti po vsem svetu    oncertne turneje
v skoraj vseh

najvišje nagrade na
pomembnih mednarodnih tekmovanjih, udeležba v mnogih
mednarodnih projektih, številna snemanja za radijske in
televizijske postaje, izvrstni odzivi glasbenih strokovnjakov
in kritikov - vse to so dosežki, ki pri ajo o ugledu zbora in
potrjujejo

združuje
izredno širok razpon glasbene izraznosti. Kot so raznolike
kulture na azijskih tleh, tako raznoliko je tudi razumevanje
vloge glasbe.

č

Perspektiva VZHOD

slovenski koncertni zbor

evropskih državah, v ZDA, Kanadi, Afriki,
Srednji in Južni Ameriki, na Kitajskem,

Dirigentka : Karmina Šilecin odrska postavitev
Tolkala: Nino Mureški avta: Nadja Stegneč, fl .

cena vstopnice za izven:
12 EUR
15 EUR

v predprodaji
- na dan

koncerta

ZA LUTKOVNI
ABONMA:
19. in 20 november /
dopoldan

FOTOGRAFIJA letna fotografska razstava

cena vstopnice:
5 EUR

Gledališče Park

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

V nepričakovanem medsebojnem spopadu za

“ Slavko Pezdir, Delo

domnevno zvezdniški položaj voditeljice oziroma gostiteljice
trendovske televizijske oddaje o modi, glasbi in plesu se postopoma razkrivajo vse bolj egoisti na tekmovalnost,
nekolegialnost, nesolidarnost in nevoš ljivost med priložnostnimi tekmicami, obenem tudi vse hujši notranji
ob utek nesposobnosti in poraženosti ter izvrženosti iz družbenega okolja. Še posebej jih ta omrtvi i ob
streznitveno bole em sklepnem spoznanju, da je bilo vse to socialno, nacionalno, osebno in zna ajsko
razgaljanje vsake posebej za peš ico evrov honorarja zgolj ustveno dražljivo gradivo za nekaj minut
videospotov, s katerimi bo svoj moralno sprevrženi šov zapolnil medijsko napihnjeni proizvod in obenem suženj
lastnikov kapitala Ben.

č
č

č č
č č

č č

GLEDALIŠČE  ZA DIJAKE gledališka predstava
Lutz Hübner: ODSPEJSANI
SiTi Teater BTC in KREKER

Č č

č
č

as, v katerem nas mediji zasipajo z resni nostnimi šovi in
bitkami talentov, narekuje nove vrednote in v mladih vzbuja
hrepenenje po slavi. Predstava prikazuje zakulisje
nastajanja trendovske televizijske oddaje. Tri najstnice se
znajdejo na avdiciji za voditeljico, kjer jih adrenalin in
ambicije pahnejo v konfliktna ustvena stanja. Njihov
neposreden in pretresljiv mladostniški dialog postane odli en
material za ustvarjalce televizijskega šova. Prenos v živo iz
studia na odru!

Odspejsani

Zelo aktualn   mladinsk   igr   Odspejsan – dobrodošli med
zvezdami (Creeps, 2000) najpogosteje uprizarjanega
dramatika na nemškem govornem podro ju Lutza Hübnerja

O predstavi so pisali:
„ a a a i

je delo
.č

ZA SREDNJE ŠOLE:
12. november
ob  11.00
ob 13.00

cena vstopnice: 8 EUR

Pravljica bratov Grimm je doživela že mnogo razli ic. Tokratne
lutkovne pa ne zanimajo nove pripovedne izpeljanke,
pa pa bo preprosto uprizorila njeno osnovno zgodbo in jo
hkrati poskušala ujeti v igriv dialog med lutkovnim in
dramskim gledališ em.
Priredba Svetlane Makarovi , ki je bila sprva izvedena kot
radijska igra, in nov izvedbeni prevod bosta v osiš e postavila
pravlji nost z vsemi njenimi razsežnostmi, ki nam je manjka v
vsakdanjem življenju, eprav se tega morda niti ne zavedamo.
Zdi se, da je Rde a kapica, ki stavi tudi na širino domišljije
vsakogar, ki stopi v gledališ e, pravšnja za to.

č

č

č
č

č
č

č
č

č

predstave

„Kakor so v mnogih Molierovih, Držićevih, Goldonijevih … komedijah
glavni junaki »obremenjeni« s kako karakterno potezo, ki jo velikokrat
razkriva že kar naslov (Skopuh, Nergač, Lažnivec, Namišljeni bolnik…),
tako je moja naslovna junakinja »obremenjena« s politično ambicijo, biti
vsaj gospa poslančeva, če že ne kar gospa poslanka. Naša Živa Piškur je
zbolela za slovensko sodobno boleznijo »politicus histero-depresivus«.
Obupana je, ker njen mož ni bil izvoljen, depresivna pa, ker ga to sploh ni
prizadelo, njo pa pravzaprav dotolklo.

19. november ob 18.00

Tone Partljič: GOSPA POSLANČEVA, Kulturno društvo Pekre Limbuš

Varstveno delovni center Murska Sobota posveča veliko skrb tudi kulturnemu življenju svojih uporabnikov.
Njihov pevski zbor združuje dvajset pevcev in pevk. Delujejo drugo leto, udeležujejo se pevskih revij in
priložnostnih nastopov. Odlikuje jih igrivost in ljubezen do petja.
Lutkovno gledališče Delavnica sanj je del projekta VDC in LU Murska Sobota. Dvanajst lutkarjev bo premierno
uprizorilo predstavo Che sera, ki jo je na noge postavil Milivoj Miki Roš. Predstava pripoveduje in nagovarja,
sprošča in zabava in nas popelje v drugačen svet od običajnega.

Grajska dvorana

Režija: Tone Partljič.
Igrajo: dvajset igralcev KD Pekre-Limbuš

GLEDALIŠČE
ljubiteljska gledališka predstava - komedija

22. november ob 19.00

KARKOLI ŽE BO, NAJ BOGledališče Park

Sodelujejo:
s predstavo Režija: Milivoj Miki Roš.

Zborovodja: Matjaž Zanjkovič.
Lutkovno gledališče Delavnica sanj Che sera
Pevski zbor VDC Murska Sobota

GLEDALIŠČE-GLASBA gledališko-glasbena prireditev Varstveno delovnega centra Murska Sobota

14. november ob 19.00

Svetlana Makarovi po motivih bratov Grimmč

cena vstopnice:
6 EUR


