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PGD  predprostor grajske dvoraneGD  Grajska dvorana GP Gledališče Park

ZAKLJUČNA SLOVESNOST EPK MARIBOR 2012 - PARTNERSKO MESTO MURSKA SOBOTA 
in 
SLOVESNOST OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Gledališče Park, 7. februar 2013 ob 19. uri

GLEDALIŠČE peta predstava Abonmaja komedija 2012/13 

ČETRTEK 7 GP ob 19.00 ZAKLJUČNA SLOVESNOST EPK
Maribor 2012 - Partnersko mesto Murska Soboto...
        

BREZPLAČNE VSTOPNICE
od 4. februarja dalje

slavnostni govornik: 
ANTON ŠTIHEC, župan Mestne občine Murska Sobota

Projekcija utrinkov  EPK 2012 v Murski Soboti 

Izbor iz  projekta EPK 2012 Murske balade in romance 

Podelitev nagrad Mestne občine Murska Sobota za dosežke na področju umetnosti in kulture

Brezplačne vstopnice bodo na voljo pri blagajni Gledališča Park od 4. februarja 2013 dalje.

Si predstavljaš, da se nekega lepega jutra zbudiš z 
luknjo v trebuhu? AAAAAAAAAAAAAA!
Ampak – brez panike! Da zapolniš luknjast trebuh, 
potrebuješ samo dober zajtrk. Mi ti priporočamo 
palačinke, narejene po prav posebnem receptu. Pa 
dober tek! 
Predstava temelji na dinamičnem, humornem in 
kreativnem nizanju dogodkov, ki skušajo slediti logiki 
otroške domišljije, logiki sveta, v katerem ni nič 
samoumevno ali nemogoče. Ustvarjalci predstave 
raziskujejo moč otroške domišljije in gledališkega 
jezika, ki ujame to "odrsko" čarobnost.

Gledališče Park

cena vstopnice za izven:
4 EUR

Režija: Ajda Valcl
Igrajo: Ana Facchini, Medea Novak in Andrej Zalesjak.

11. februar ob 17.00
ZA LUTKOVNI 
ABONMA IN IZVEN

11. in 12. februar
dopoldan
ZA LUTKOVNI 
ABONMA
 O predstavi so pisali:

„Dekletci, Tavelika in Tamala, izvrstno sta jo odigrali Ana Fakin in Medea Novak, se zjutraj zbudita 
strašansko lačni in se odločita, da bosta pripravili palačinke. Kje dobiti mleko, jajca in moko? Prikličeta 
kravo, pa kokoš in tudi moka v žaklju pride sama. Živali je imenitno, verno upodobil Andrej Zalesjak, 
študent AGRFT-ja. Dekleti zamesita ogromno palačinko in luknja v želodcu izgine. Dotlej pa se v dobre 
pol ure odvija razigrano, otroškim očem in razmišljanju primerno zasnovano dogajanje, prepleteno z 
iskrivim in veselim humorjem in potrebnim pretiravanjem... Simpatičen tekst, sproščena in natančna igra, 
nadgrajena z gibom pod vodstvom Andresa Valdesa, izvirno oblikovani kostumi Nataše Černoša in odlična 
glasba Mirka Vuksanoviča, so sestavine gledališke palačinke, ki je šla v slast najmlajšim in njihovim 
spremljevalcem. To so potrdili s sodelovanjem in ustvarjalce na koncu nagradili z iskrenim aplavzom.“ 
Ingrid Kašča Bucik, Radio Slovenija 1

Simona Hamer, Ajda Valcl: ZAJTRK, SNG Nova Gorica
peta predstava Lutkovnega abonmaja 2012/13 

Pokrajinska in študijska
knjižnica MS ob 17.00 

ČETRTEK14 gledališka predstava
A. Nicolaj: PAROLE, PAROLE ali Ni bila...

TOREK

ZA ABONMA KOMEDIJA
IN IZVEN 

GP ob 19.00

SREDA27 GD ob 20.00koncert klezmer glasbe
KONTRA-KVARTET 

15 koncert
GOVOREČI BOBNI  

GD ob 19.00 

NEDELJA17 GP ob 19.00koncert
BALLADERO

PETEK

13 ljubiteljska gledališka predstava 
Edvard Jakšič: ZAPUŠČINA

GD ob 17.00
in 19.00

Gledališka skupina
Kroške tikvi 

SREDA

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA
IN IZVEN

TOREK26 GP ob 19.00gledališka predstava
Matjaž Zupančič: PADEC EVROPE 

SREDA13

GP ob 9.30
  

DAN RUSKEGA 
ANIMIRANEGA FILMA

gledališka predstava za otroke 
S. Hamer, A. Valcl: ZAJTRK    
  

ZA OSNOVNE ŠOLE
ZA DRUŽINSKO PUBLIKO

GP ob 9. 30, 10.30 
ob 17.00

 12

GP ob 10.00 
ob 17.00

ZA LUTKOVNI ABONMA 
IN IZVEN

ZA LUTKOVNI ABONMA 

PONEDELJEK11 gledališka predstava za otroke 
S. Hamer, A. Valcl: ZAJTRK  

TOREK

12 predstavitev knjig založbe ZRC 
 in DEŽELA SENC PO ROBOVIH SPOMINA  

TOREK

12 ljubiteljska gledališka predstava 
Edvard Jakšič: ZAPUŠČINA

GD ob 18.00 Gledališka skupina
Kroške tikvi

TOREK

Parole, parole je komedija o nenavadnih premenah 
sovraštva in ljubezni. Samoljubna in nesrečno poročena 
tovarnarjeva žena Eva si prizadeva vzpostaviti 
ljubezensko zvezo z  Brunom, moškim, ki ga po 
naključnem in nič kaj prijetnem srečanju potisne najprej 
v ječo in nato v norišnico le zato, da sama sebi reši 
kožo. Ko se nesrečnik večno zasledujoče in 
ljubezenskih izlivov polne Eve že skorajda otrese, tudi 
sam spozna, da se je vanjo zaljubil. Toda ker je Eva 
poročena in ju na poti do popolne sreče loči le še 
dobrodušni in simpatični Evin mož Mario, se Eva 
odloči, da ga je treba ubiti. Na oni svet naj bi mu 
pomagal prav Bruno...
O predstavi so pisali:
„Režiser in scenograf Jaka Ivanc in dramaturg Andrej 
Jaklič sta osupljivo zapletanje ter presenetljiv razplet 
čustvenih razmerij v standardnem ljubezenskem   

Gledališče Park
Režija: Jaka Ivanc. Igrajo: Lara Jankovič, Igor Štamulak, Rok Matek in pianist Jože Šalej.14. februar ob 19.00

ZA ABONMA 
KOMEDIJA IN IZVEN

trikotniku,v katerem je tokrat edini poganjalec dogajanja vseskozi dominantn ausodna ženska – Eva, 
postavila v privlačen okvir sredozemsko temperamentnega, radoživega in izvedbeno izmojstrenega 
kabareta. Trio sproščenih komedijantov, pevcev in plesalcev  je na skrbno stiliziran način  virtuozno 
preigral ne le najrazburljivejše čustvene vozle na smrtonosni zanki »ljubezenskega trilerja«, ampak jih je 
sproti posmehljivo rahljal ter potujeval z duhovito poslovenjenimi sanremskimi popevkami in jim dodajal 
temeljno razpoloženje prvinskega veselja nad življenjem in igranjem.  Lara Jankovič kot temperamentna 
primadona na odru ter kot usodna Eva, Igor Štamulak kot iz cagavega zakrknjenega samca izbezani 
ljubimec Bruno ter Rok Matek kot v zakonu omrtvičeni soprog Mario bodo ob klavirski spremljavi 
Jožija Šaleja zagotovo še dolgo radoživo sproščali in razveseljevali občinstvo.“   Slavko Pezdir, Delo

Aldo Nicolaj: PAROLE, PAROLE ali Ni bila peta, bila je deveta - Gledališče Koper

cena vstopnice za izven:
18 EUR
16 EUR - upokojenci,
          dijaki, študenti  PREDSTAVA TRAJA DOBRO URO  IN NIMA ODMORA.

GLEDALIŠČE ZA OTROKE



GLEDALIŠČE  

prepoznavno tipičnih situacij in duhovitih jezikovnih igric ter obratov... V prostor nenehno vdirajo tudi 
glasovi demonstrantov z ulice, a so nanje gostje nekako navajeni: fenomenologija užitka, ki so ji 
podvrženi, je močnejša od znamenj katastrofe...“  Delo
»V današnjem času ni težko moralizirati, materiala je več kot preveč, na vsakem koraku. Zelo lahko je 
obsojati pohlep (saj tudi je obsodbe vreden) in kazati s prstom na druge. Seveda, saj mi nismo tajkuni, 
nismo se okoristili, nismo nikogar okradli in zaenkrat še tudi nismo nikomur nič hujšega naredili. Vendar 
Zupančičeva igra prav nam zastavlja neusmiljena vprašanja. Kakšni smo v resnici? Kaj se je zgodilo z 
nami, da smo postali imuni za vse, kar ni prav?  Kaj določa nas in naša stremljenja? Kdaj smo se 
navadili na vso to nepravičnost, ki tako boleče zaznamuje naš svet?«  Darja Dominkuš
»Matjaž Zupančič je s svojo novo predstavo ustvaril duhovit in ironičen portret današnje družbe v 
njenih številnih kričečih in paradoksalnih nasprotjih.« Mladina

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.

Zasebna zabava po uspešni otvoritvi novega penziona 
Evropa, na kateri tako imenovani jet set še malo neformalno 
pokramlja in pokvanta, sklene kakšen posel ali se dogovori o 
kakšnem skupnem interesu. Ko se že precej okajena druščina 
namerava raziti, se zgodi globalni upor: zunaj so 
demonstracije, neredi, policija je zaprla dohode, ceste so 
blokirane, avtomobili gorijo, nikamor ni več mogoče. Toda 
na zabavo se zateče neznanec, očitno demonstrant, nemara 
tujec, saj ne govori in se ne odziva.
Ob nepričakovanem soočenju dveh svetov Zupančič duhovito 
in z obilico ironije spregovori o kričečih paradoksih in 
navzkrižjih današnje družbe.
O predstavi so pisali: 
„V krstni uprizoritvi so zgornja razmerja jasno nakazana in 
razvidna, uprizorjena so kot »realistično« tekoča, toda 
nikdar banalno aktualizirajoča, vseskozi je polna 

PRODAJA VSTOPNIC                                                                           PRODAJA VSTOPNIC                                                                                         PRODAJA VSTOPNIC

Pri Založbi ZRC sta ob izteku leta 2012 izšli knjigi Oto Luthar: Po 
robovih spomina - Antisemitizem in uničenje prekmurske judovske 
skupnost in Oto Luthar, Martin Pogačar Dežela senc - Spomin na 
izgon in izginotje judovske skupnosti v Prekmurju.
Knjigi sta sočasno izšči tudi v angleškem jeziku ( Margins of 
memory, The Land of Shadow), saj želita  tragično izkušnjo 
prekmurskih Judov predstaviti zainteresirani javnosti zunaj 
Slovenije.

Pokrajinska in 
študijska knjižnica
Murska Sobota

26. februar ob 19.00
ZA  ABONMA
DRAMA/KOMEDIJA 
IN IZVEN

12. februar ob 17.00

Nastopili bodo udeleženci bobnarske delavnice Govoreči 
bobni, ki že dvanajsto leto poteka v Mladinskem 
informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota, in jo 
vodi Miran Celec. Tudi tokrat bodo v goste povabili še 
druge glasbenike, udeležence kitarske delavnice Prvi 
prijem, ki prav tako poteka v MIKK-u, vodi pa jo Tadej 
Ropoša. 

cena vstopnice: 
7 EUR - v predprodaji
10 EUR - na dan koncerta

ŠKTD KROŠKE TIKVI bo del zbranih sredstev od prodaje kart namenila v dobrodelne namene. 

ger - bobni, Iztok Rodež - kitara, Hana Šavel - perkusije.

BALLADERO Gledališče Park 

GLASBA koncert 

17. februar ob 19.00

Režija: Edvard Jakšič.
Igrajo: Štefan Flisar, Primož Legenič, Andreja Grabar, Anita Kovačič, Barbara Muhič, Tajda Kous, 
Klavdija Pertoci, Anton Štihec, Janja Kovačič.

ljubiteljska gledališka predstava 
Edvard Jakšič: ZAPUŠČINA, Gledališka skupina KROŠKE TIKVI

 
Grajska dvorana

GLEDALIŠČE  

Ljubiteljska gledališka skupina v okviru ŠKTD KROŠKE 
TIKVI je od svojega nastanka leta 2011 večkrat poskrbela za 
skeče na domačih in gostujočih prireditvah. V letu 2012 pa 
so se lotili tudi gledališke predstave z namenom, da bi v 
kulturno življenje   vključili čim večje število domačinov, od 
osnovnošolcev do upokojencev, ter poskrbeli za obilo 
smeha.
Predstava Zapuščina  prikaže povsem običajno družino, ki 
ima pred sabo pomembno nalogo, kako si razdeliti tisto, kar 
niso prihranili oni, temveč njihovi starši in svari: 
„Nikoli ne recite  za nikogar, da je dober človek, dokler z 
njim ne delite zapuščine. Šele ko se to zgodi,  pokažejo 
ljudje svoj pravi obraz in še nedavno povsem pohlevni ljudje 
se  prelevijo v neizprosne bojevnike za materialne dobrine.“

12. februar ob 18.00
PREMIERA

13. februar ob 17.00

cena vstopnice: 
7 EUR - v predprodaji
10 EUR - na dan 
predstave - vstopnice 
bodo  na voljo pri 
blagajni Gledališča Park 
od 5. februarja dalje

vstop prost

15. februar ob 19.00
GOVOREČI BOBNI Grajska dvorana

27. februar ob 20.00
 

Zasedba: Daliborka Ancel - harmonika, Petar Marić - kitara, Branko Smrtnik - kontrabas, Vesna Čobal 
- violina.

LITERATURA predstavitev knjig
Oto Luthar: PO ROBOVIH SPOMINA
Oto Luthar, Martin Pogačar: DEŽELA SENC

Glasbeniki akustične skupine Kontra-Kvartet iz Maribora so 
v slovenskem prostoru eni redkih, ki v pristni obliki izvajajo 
tradicionalno judovsko glasbo klezmer. Doslej so imeli 
številne koncertne nastope, med drugim tudi v obeh 
slovenskih sinagogah v Mariboru in Lendavi ter na srečanjih 
slovenske židovske skupnosti v Ljubljani. V zadnjem času so 
v tujini koncertirali na največjem festivalu klezmer glasbe v 
Safadu, v Izraelu, in  na mednarodnem poletnem festivalu v 
Novem Sadu. 
Skupina predanih glasbenikov, ki deluje že sedmo leto, si je
tako nabrala obilico odrskih izkušenj in vedno znova jih 
veseli, ko  s svojim občutenim izvajanjem klezmer skladb 
navdušujejo poslušalce doma in v svetu.

cena vstopnice: 
7 EUR  v predprodaji
10 EUR - na dan 
koncerta

Grajska dvorana

PREDSTAVA TRAJA URO IN POL IN NIMA ODMORA.

PREDSTAVA TRAJA URO IN 15 MINUT IN  NIMA ODMORA.

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

Režija: Matjaž Zupančič 
Igrajo: Aleš Valič k.g., Zvezdana Mlakar, Branko Šturbej, Bojan Emeršič, Polona Juh, Maša Derganc, 
Gorazd Logar, Valter Dragan, Vito Weis k.g., Rok Vihar.

peta predstava Abonmaja drama/komedija 2012/13 
Matjaž Zupančič: PADEC EVROPE, SNG Drama Ljubljana

 
Gledališče Park

vstop prost
  

DAN RUSKEGA ANIMIRANEGA FILMA  
Gledališče Park 

ANIMIRANI FILM  

13. februar ob 10.00
ORGANIZIRANI 
OGLED S ŠOLAMI

13. februar ob 17. 00
ZA DRUŽINSKO
PUBLIKO

GLASBA koncert 

GLASBA koncert klezmer glasbe
KONTRA-KVARTET

vstop prost

V okviru programa Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture ter Evropska prestolnica mladih Maribor 
2013  je Studio animiranega filma Souzmultfilm  v sodelovanju z Ruskim centrom iz Maribora pripravil  
Teden ruskega animiranega filma. V večih mestih bodo prikazani najboljši animirani filmi omenjenga 
studia.
V Murski Soboti se bosta odvila dva dogodka:
Dopoldan si bodo otroci osnovnih šol MO Murska Sobota ogledali v slovenščino sinhronizirane  risanke 
za najmlajše.
Popoldanka projekcija pa je namenjen družinam. Predstavljene bodo v Rusiji najbolj znane in 
priljubljene risanke. Filmi bodo predvajani s slovenskimi podnapisi.      
Souzmultfilm je bil ustanovljen leta 1936 in velja za najstarejši studio animiranega filma v Rusiji. Posnel 
je več kot 1400 animiranih filmov, med katerimi so bili številni tudi nagrajeni na prestižnih ruskih in 
mednarodnih festivalih.

in 19.00
PONOVITVI

Zasedba: Dominik Bagola - avtor glasbe, pianist, pevec, Kristjan Mjacen - kitara, Luca Recchia - bas 
kitara, Jaka Ber
Poseben gost: ameriški blues kitarist Wes »The Bluesman« Mackey.  
Skupina Balladero je koncertno aktivna od leta 2011. Za sabo 
ima nekaj koncertov v Sloveniji, v letu 2012 pa tudi v Nemčiji, 
predvsem Berlinu. V živo se Balladero pojavlja v manjših ali 
večjih zasedbah, v katerih gostujejo priznani glasbeniki iz 
mednarodne in domače scene. Na koncertu v Soboti bodo 
predstavili Album Balladero Club Deuce, ki je izšel 22.2.2012 pri 
založbi Club2 records in obljubljajo:
“Tokrat nekaj drugačnega! Intimen avtorski zvok, skladno 
oblečen v bele in črne klavirske tipke. Povsem svojevrsten 
“songwriting” v kombinaciji z izpovednimi besedili in bluesovsko 
rokerskim pridihom, podkrepljen z močnim vokalom - to je 
značilnost Balladera in debitantskega albuma Club Deuce, v živo 
dodatno začinjen z drznimi kitarami in ritem sekcijo, ki poganja 
polnokrvni klavirsko kantavtorski zvok.” BALLADERO


