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GP ob 9.15
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lutkovna predstava 
Kuèinoviæ - Kobe: ZMRDICA IN ZMRDEK
        
lutkovna predstava 
Kuèinoviæ - Kobe: ZMRDICA IN ZMRDEK
        
       

januar 2013

PGD  predprostor grajske dvoraneGD  Grajska dvorana GP Gledališèe Park

lutkovna predstava
F. S. Finžgar, E. Vogelnik: MAKALONCA  
  

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

ÈETRTEK10 GP ob 19.00 

gledališka predstava 
Ken Ludwig: SLEPARJA V KRILU
  

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN

TOREK29

GP ob 10.30 
ob 17.00

 lutkovna predstava
F. S. Finžgar, E. Vogelnik: MAKALONCA

PONEDELJEK28

GP ob 19.00 

TOREK29 gledališko-glasbena komedija
SLOVENSKA MUSKA OD A DO Ž  

dobrodelni dogodek Rotary Cluba 
Martjanci  ZA IZVEN

ZA GLASBENI ABONMA
IN IZVEN

SREDA9 GP ob 19.00

gledališka predstava 
Ken Ludwig: SLEPARJA V KRILU 
   

ZA LUTKOVNI ABONMA 
IN IZVEN

PREDSTAVA TRAJA PRIBLIŽNO ENO URO IN TRIDESET MINUT IN NIMA ODMORA.

SPOŠTOVANI ABONENTKE IN ABONENTI OBEH GLEDALIŠKIH ABONMAJEV,
januarja si boste vsi ogledali enako predstavo, komedijo, ki je na celjskih odrskih deskah 
doživela premiero konec novembra 2012.

Iz ocene predstave:
„V duhovitem in okretnem prevodu Tine Mahkota in ob zanesljivem dramaturškem sodelovanju 
Tatjane Doma je bistroumno situacijsko, konverzacijsko in znaèajsko komedijo v enem samem 
dinamiènem in komedijantsko razigranem in stopnjevanem zamahu postavil na veliki oder režiser 
Boris Kobal. Luwigovo duhovito in lahkotno komedijsko poigravanje z razlikami med kulturo starega 
in novega sveta (Evrope in ZDA), med Shakespearovo klasièno omiko in civilizacijsko zarobljenostjo 
ameriške province, med patriarhalno vzgojo in prvinsko svobodo èloveških èutov in èustev,  med 
vklenjenostjo v doloèene družbene vloge in zamenljivostjo spolnih in družbenih identitet ..., je režiser 
postavil na shakespearsko prazno in odprto prizorišèe..., da bi toliko bolj izpostavil kljuèno in 
središèno vlogo virtuoznosti igralca komedijanta kot neusahljivega protagonista ter generatorja te 
komedije in gledališèa nasploh. 
Med komedijantsko razigranimi ter skrbno domišljenimi in nadzirano odmerjenimi igralskimi 
stvaritvami moramo na prvem mestu omeniti Pio Žemljiè v vlogi nadvse preprièljive prostodušno 
naivne lepotice in neveste ter fanatiène ljubiteljice gledališèa Meg. Z neizmernim zaupanjem in 
nekritièno vero v gledališèe in njegove protagoniste humorno posmehljivo pooseblja tako rekoè 
idealnega gledalca, v katerega zavesti lahko èudežno zasveti tudi umet(el)nost dveh provincialnih 
igralcev-sleparjev. Vselej komedijsko privlaèno pretvarjanje iz moških v ženski vlogi in nazaj  ter 
humorno posmehljivo oživljanje grenkih usod neuspešnih potujoèih podeželskih interpretov 
Shakespeara sta v razigranem partnerskem tandemu izrisala Andrej Murenc (Leo/Maxine) in Vid 
Klemenec (Jack/Stephanie)“ Slavko Pezdir, Delo
„Nocoj morate v celjski teater!
Lahkotna komièna igra Kena Ludwiga Sleparja v krilu vas bo navdušila... 
Igralski trojèek Pia Zemljiè (Meg), Andrej Murenc (Leo) in Vid Klemene (Jack) je sijajen. 
Zemljièeva v komediji blesti, a ne le z fanatièno igralsko kreacijo, marveè tudi z govorno...“ Zdenko 
Kodriè, Veèer

Gledališèe Park

10. januar ob 19.00
ZA ABONMA 
KOMEDIJA IN IZVEN

Sodobni ameriški dramatik in režiser Ken Ludwig 
(1950) je z uspešnicami na Broadwayu, londonskem 
West Endu in drugod po svetu postal sinonim za 
sodobno komedijo. 
Njegova prva broadwayska uspešnica je bila komedija 
Ti nori tenorji (1989), tej je sledil nadvse uspešen 
mjuzikel Crazy For You (1992). Kar šest njegovih iger 
je bilo uprizorjenih na Broadwayu in enako število na 
West Endu, med drugimi je prejel tudi najuglednejšo 
britansko gledališko nagrado Laurence Olivier Award, 
veè nominacij za Tony Award, in še bi lahko naštevali. 
Njegove igre so bile uprizorjene v veè kot tridesetih 
državah in prevedene v veè kot dvajset jezikov.
V Sleparjih v krilu  poskušata brezposelna angleška 
igralca Jack in Leo v Ameriki uspeti s preigravanjem 
prizorov iz Shakespeara. Ko že skoraj popolnoma 
obupata nad igralsko kariero in življenjem, prebereta v 
èasopisu, da stara in zelo bogata gospa iz Yorka išèe 
svoja izgubljena neèaka. Jack in Leo se domislita 
naèrta, ki bi jima prinesel veliko denarja. Odloèita se, 
da se bosta stari bogatašinji predstavila kot njena 
izgubljena neèaka in pobrala dedišèino. Stvari se 
zapletejo, ko izvesta, da gospa ne išèe neèakov, temveè 
neèakinji, ...
Ljubezenske dogodivšèine, komièni in 
neprièakovani zapleti dveh moških, preobleèenih v 
ženski, duhoviti dialogi v briljantni komediji, ki 
združuje èare gledališèa z vsakdanjim življenjem.

Ken Ludwig: SLEPARJA V KRILU 
Slovensko ljudsko gledališèe Celje
 
 
Režija: Boris Kobal. 
Igrajo: Pia Zemljiè, Andrej Murenc, Vid Klemenc, Nina Rakovec, Bojan Umek, Anica Kumer k. g., 
Igor Žužek, David Èeh.

èetrta abonmajska predstava 

GP ob 19.00 

ZA LUTKOVNI ABONMA 

ZA GLEDALIŠKO-LUTKOVNI
ABONMA

ÈETRTEK24

GP ob 9.15 
ob 10.45

koncert
CARMINA SLOVENICA - PROJEKT VZHOD  

9. januar ob 19.00
ZA ABONMA 
DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN 

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci,

v iztekajoèem letu smo na razliènih prizorišèih (Gledališèe Park, Grajska dvorana, Grajsko dvorišèe in Trg 
kulture) v naši organizaciji gostili 137 predvsem gledaliških in glasbenih dogodkov, 101 dogodku drugih 
uporabnikov pa smo nudili tehnièno podporo.
Samo dogodke našega zavoda je obiskalo nekaj èez 30.000 obiskovalcev, 21.171 v obeh dvoranah in okoli 
9.000 na  zunanjih prizorišèih.   

Hvala, da ste bili med njimi. 
Hvala za vašo naklonjenost, trenutke zbrane tišine, ganjenosti ter navdušenja in za vaš prešerni smeh. 
Hvala za aplavz, s katerim nagradite ustvarjalce.
Hvala za razumevanje, ko ne gre vse tako, kot smo naèrtovali.

Vse dobro in sreèno v letu 2013!

cena vstopnice za izven:
18 EUR
16 EUR - upokojenci,
          dijaki, študenti  

ÈETRTEK31 GP ob 19.00monokomedija
B. H. Haukur: STAR FOTR 

ZA IZVEN 

èrna   Srebrna



LUTKE  

èrna   Srebrna

O predstavi so pisali: 
Odrasli sicer radi pozabimo na travme odrašèanja, ki pogosto niso niè manjše od „realnih“ 
problemov, obrambni mehanizmi otrok pa so èesto sila domiselni. Ponavadi se odzovejo s 
kljubovanjem in jezo, kar je zgolj naèin za prikrivanje emocij in poskus vzbujanja pozornosti. Prav to 
drug z drugim poèneta Zmrdek in Zmrdica... Aja Kobe in Anže Zevnik ponovno dokazujeta, da se 
znata ne samo metjejsko, temveè predvsem èustveno povsem identificirati z mladim gledalcem, še veè, 
imata tisto relativno redko sposobnost, da v tovrstnih predstavah uživata, kar zagotavlja užitek tudi 
drugim. Projekt, ki je primeren za tako rekoè vse generacije, saj se odvija na razliènih nivojih - za 
najmlajše kot topli skeè z aluzijami na identièen odnos otroka do plišaste živali, za nekoliko starejše 
kot zabavni vodiè skozi pasti odrašèanja ter vzpostavljanja navez z nasprotnim spolom, za tiste še 
nekoliko starejše pa kot zbir obojega in kot napotek, kako reagirati ob dilemah svojih otrok, ki ne 
potrebujejo niti pomilovanja niti pokroviteljstva, temveè pristne emocije...“Peter Rak , Delo
Predstavo si bodo ogledali uèenci 2., 3. in 4. razredov osnovnih šol. 

Režija: Tamara Kuèinoviæ. 
Igrata: Aja Kobe in Anže Zevnik. 

druga predstava Gledališko-lutkovnega abonmaja  2012/13  

T. Kuèinoviæ, A. Kobe po motivih stripov Calvin & Hobbes Billa Wattersona in Durica Ivice:
ZMRDICA IN ZMRDEK, Lutkovno gledališèe Maribor

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.

"Hej Zmrdek, kaj pa tako smrdi? Je tu kje v bližini 
smetišèe ali si se ti pozabil umiti?" "O, Zmrdica, sem že 
slišal, da si tako grda, da se te še lastna mama sramuje."
Tako si Zmrdek (razkuštan, predrzen in neskonèno 
simpatièen) in Zmrdica (važna, razkuštrana in nesramno 
simpatièna) izražata ljubezen. Njuna predrzna narava 
jima paè ne dopušèa, da to naredita tako kot ostali 
otroci. Zaradi njune drugaènosti ju ostali ne razumejo. 
Njuna edina prava prijatelja sta plišasti igraèki: 
džungelska zver gospodiè Tiger Previdni in puhasta 
volnena stvarca gospodièna Ovca Beee. 

PRODAJA VSTOPNIC                                                                           PRODAJA VSTOPNIC                                                                                         PRODAJA VSTOPNIC

 
Gledališèe Park

Makalonca je pravljica, ki jo je sicer med drugo svetovno 
vojno napisal pisatelj Fran Saleški Finžgar (letos mineva 
50 let od njegove smrti), vendar bi jo z lahkoto uvrstili v 
zakladnico slovenskega ljudskega pripovedništva. Ime 
Makalonca nam zveni znano, malokdo pa resnièno pozna 
njeno zgodbo. 
Kraljeviè Petrus se zaljubi v cesarièno Makalonco, skupaj 
odpotujeta, a usoda jima postavi na pot vrsto preprek in ju 
loèi, dokler Petrus Makalonce ponovno ne najde – kje 
drugje, kot na domaèem gradu! 

Gledališèe Park

cena vstopnice za izven:
4 EUR

Režija: Eka Vogelnik
Igrajo: Klemen Janežiè k. g., Maja Kunšiè, Matevž Müller k. g., Urška Hlebec.

èetrta predstava Lutkovnega abonmaja 2012/13 

GLEDALIŠÈE ZA OTROKE

22. in 23. januar
dopoldan
ZA GLEDALIŠKO-
LUTOVNI ABONMA

PREDSTAVA TRAJA PRIBLIŽNO DVE URI IN NIMA ODMORA.   

28. januar ob 17.00
ZA LUTKOVNI 
ABONMA IN IZVEN

Decembra 2012 je uredništvo Vikenda  Ladu Bizovièarju podelilo gong ustvarjalnosti za 
predstavo Slovenska muska od A do Ž. V svoji obrazložitvi nagrade so zapisali:
»V èasu, ko v Sloveniji mrgoli teatrskih komedij, je pravo olajšanje med njimi videti avtorsko 
domaèe delo s svežo tematiko, z ambicioznim scenarijem in neusahljivo dinamiènim tempom. 
Predstava, ki nasmeji, ne da bi se ji bilo treba zatekati k stereotipnemu parodiranju, in osupne s 
svojo dovršeno produkcijo. Njen interpret pokaže izjemno razsežnost in vzdržljivost, obèutek za 
satiro, nadarjenost za imitacijo in zavidljivo pevsko formo.«

ROTARY CLUB Martjanci bo izkupièek od prodanih vstopnic namenil otrokom socialno šibkih družin.cena vstopnice: 15 EUR

28. in 29. januar
dopoldan
ZA LUTKOVNI 
ABONMA
 

cena vstopnice: 
4 EUR  

NOVEMBRA 
NAPOVEDANI 
KONCERT JE 
ODPADEL ZARADI
BOLEZNI
DIRIGENTKE.

Avtorji: Jure Karas, Lado Bizovièar, Gašper Konec.
Igrajo: Lado Bizovièar, Miha Debevec, Gašper Konec.

„Glede na ime predstave bi sicer prièakovali veè razglabljanja o vlogi dedka, Rifle namreè s 
humorjem naslavlja veèinoma tegobe staranja; tako se veliko šali na raèun bifokalnih oèal, 
pozabljivosti, brez zadrege pa se loti tudi temeljitega opisa poteka kolonoskopije in izkušnje s 
prevzemom viagre v lekarni... Vnuèka dobi èisto na koncu zgodbe, takrat pa se duhovita pripoved tudi 
spremeni v ganljivo izpovedovanje èustev in  pristno veselje nad svojim malim naslednikom, s katerim 
se ob spremstvu uspavanke naposled sprehodita proti sonènemu zahodu. RTV SLO

GLEDALIŠÈE -GLASBA 
gledališko-glasbena komedija

SLOVENSKA MUSKA OD A DO Ž, Špas teater Mengeš

Slovenci nimamo Leksikona slovenske glasbe.
Niè hudega, Lado Bizovièar vas bo popeljal skozi 
abecedo od Avsenika do Žagarjeve, od popa do rocka, od 
fuzbal napevov do himne..., od Laibach do Molarja... 
katerega Molarja? Adis Molarja!
Eden in edini, neponovljivi Lado Bizovièar se vraèa na 
oder Špas teatra z izjemno zabavno glasbeno predstavo. 
Združil je moèi z odliènimi glasbeniki in ustvaril parodijo 
na slovensko glasbo, ob kateri se vam bo ježila koža, usta 
raztegnila do ušes, mogoèe pa pade tudi kaka solzica... od 
smeha seveda....
„Èe radi poslušate slovensko glasbo, vam bo ta predstava 
všeè, èe slovenske glasbe ne marate, vam bo ta predstava 
izredno všeè!" Lado Bizovièar in glasbeniki

29. januar ob  19.00
ZA IZVEN

Poleg Finžgarjeve tekoèe besede, ljudske motivike, barvite in magiène pripovedi in seveda ljubezni, 
bo lutkovna uprizoritev Makalonce nekaj posebnega tudi zaradi likovne podobe Eke Vogelnik, ki jo 
nanjo vežejo družinski spomini; nekoè je ilustrirala knjižno izdajo, pravljice pa se je že lotila tudi v 
televizijskem mediju. 
Prizorišèe, po katerem bodo potovale lutke v razliènih tehnikah, od marionet do javajk, bo zasnovano 
kot slikovit lutkovni »stroj«, ki bo uprizoritvi narekoval èvrst ritem (glasbo bo pripravila Brina 
Vogelnik), hkrati pa gledalcem prebudil ustvarjalno domišljijo.

Režija: Jurij Zrnec. Igra: Janez Hoèevar - Rifle,  igralka v predfilmu: Polona Vetrih.

STAR FOTR. SiTi Teater BTC in KREKER 
dobrodelni dogodek ROTARY CLUBA Marjanci

Gledališèe Park 

GLEDALIŠÈE
monokomedija 

31. januar ob 19.00
ZA IZVEN

Fran Saleški Finžgar, Eka Vogelnik: MAKALONCA, Lutkovno gledališèe Ljubljana 

cena vstopnice: 
16 EUR - v predprodaji
18 EUR - na dan 
                predstave 

Smešna plat neizogibnega staranja za vse, ki jih je groza trenutka, 
ko jim bodo mlajši  prijazno odstopili sedež. Kaj se zgodi, ko vas 
zapustijo otroci in vaš dom napolnijo vnuki? Sladke skrbi 
sodobnega dedka nam bo zaupal Janez Hoèevar Rifle v režiji 
Jurija Zrneca. Dva mojstra humorja, ena odlièna predstava za 
vse generacije! 
O predstavi so pisali: 
„ Sladke skrbi sodobnega dedka nam  zaupa Janez Hoèevar Rifle, 
ki je prejemnik treh najveèjih nagrad na podroèju kulture. Za 
svoje ustvarjalno delo je prejel nagrado Prešernovega sklada, 
Borštnikov prstan in Viktorja za življenjsko delo. Predstava je 
koktajl situacijske in karakterne komike, izpovedi starega fotra in 
besednih dvobojev med dedkom in babico. Vse skupaj skozi oèala 
veèkrat nagrajenega igralca in režiserja Jurija Zrneca.“ 
SIGLEDAL.ORG

PREDSTAVA TRAJA URO IN POL IN NIMA ODMORA. 

24. januar ob 19.00
ZA GLASBENI 
ABONMA IN IZVEN

GLASBA
3. 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 sreèanja, zabava ali je del sakralnih obredov, predvsem pa 
povezuje in združuje ljudi v njihovih mislih, namerah, znanju, ljubezni. 

Koncertni zbor C  
PERSPEKTIVA VZHOD

ARMINA SLOVENICAGledališèe Park 

Carmina Slovenica je , ki sodi med 
vodilne ansamble v svetovnem zborovskem gibanju. Številni 
koncerti po vsem svetu, koncertne 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 prièajo o ugledu zbora in potrjujejo njegovo 
kakovost.
Njihov najnovejši projekt Perspektiva VZHOD združuje 
izredno širok razpon glasbene izraznosti. Kot so raznolike 
kulture na azijskih tleh, tako raznoliko je tudi razumevanje 
vloge glasbe.

slovenski koncertni zbor

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

Dirigentka in odrska postavitev: Karmina Šilec. Tolkala: Nino Mureškiè, flavta: Nadja Stegne. 

cena vstopnice za izven: 
12 EUR  v predprodaji
15 EUR - na dan 
koncerta

Gledališèe Park


