
SEPTEMBER 2022� GP�Gledališče�park

 14 SREDA PRVI DAN VPISA ZA 
DOSEDANJE ABONENTE GLASBENEGA ABONMAJA

od 14.00 do 17.00
telefon: (02) 521 43 81

�15� ČETRTEK potopisno predavanje 
EKSTREMNEGA PILOTA TOPLOZRAČNIH BALONOV IVANA TRIFONOVA 
in predstavitev knjige POLETELI BOMO V NEBO

GP ob 19.00 
 

�16� PETEK ZADNJI DAN VPISA ZA 
DOSEDANJE ABONENTE GLASBENEGA ABONMAJA

od 14.00 do 17.00
telefon: (02) 521 4381

�19� PONEDELJEK PRVI DAN VPISA ZA 
DOSEDANJE ABONENTE GLEDALIŠKIH ABONMAJEV

od 11.00 do 16.00
telefon: (02) 521 43 81 (abonma komedija),

(02) 521 43 80 (abonma drama/komedija)

�20� TOREK dokumentarni film 
NEBO NAD ŽENAVLJAMI ALI DAN, 
KO NAM JE EVROPA PADLA NA GLAVO

GP ob 20.00 
 

in kratki film 
MATIJA GREGOR KRAŠKOVIČ, 1767–1823, 
ZDRAVNIK IN PRVI SLOVENSKI BALONAR

 21 SREDA ZADNJI DAN VPISA ZA 
DOSEDANJE ABONENTE GLEDALIŠKIH ABONMAJEV

od 11.00 do 16.00
telefon: (02) 521 43 81 (abonma komedija),

(02) 521 43 80 (abonma drama/komedija)

�22� ČETRTEK PRVI DAN VPISA ZA 
NOVE ABONENTE GLASBENEGA ABONMAJA

blagajna Gledališča Park
od 14.00 do 17.00

�22� ČETRTEK film 
ELVIS

GP ob 19.00 

�23� PETEK ZADNJI DAN VPISA ZA 
NOVE ABONENTE GLASBENEGA ABONMAJA

blagajna Gledališča Park
od 14.00 do 17.00

 24 SOBOTA film 
ELVIS

GP ob 20.00 

�26� PONEDELJEK PRVI DAN VPISA ZA 
NOVE ABONENTE GLEDALIŠKIH ABONMAJEV

blagajna Gledališča Park 
od 14.00 do 17.00

 28 SREDA ZADNJI DAN VPISA ZA 
NOVE ABONENTE GLEDALIŠKIH ABONMAJEV

blagajna Gledališča Park 
od 14.00 do 17.00

�29� ČETRTEK film 
ORKESTER

GP ob 19.00

POVABILO�K�VPISU�V�GLASBENI�ABONMA�2022/23�
DOSEDANJI ABONENTI vabljeni k vpisu od 14. do 16. septembra 2022 med 14. in 17. uro. 

Vpišete se po telefonu – 02 521 43 81 (Mojca). 
Dosedanje sedeže lahko obdržite le v tem vpisnem terminu, pozneje to ne bo več mogoče.

NOVI ABONENTI vabljeni k blagajni Gledališča Park v četrtek, 22., in petek, 23. septembra 2022, med 14. in 17. uro, da si boste lahko 
izbrali stalne sedeže za celo sezono. 

CENA ABONMAJA 60 evrov – možnost plačila na en, dva (oktober, januar) ali tri (oktober, december, februar) obroke

PROGRAM�GLASBENEGA�ABONMAJA�2022/23

Gledališče Park 
oktober 2022

BIG�BAND�ORKESTRA�SLOVENSKE�VOJSKE 
IN�MAJA�KEUC�AMAYA
Dirigent: Rudolf Gas
Solistka: Maja Keuc Amaya
Majo Keuc Amayo poslušalci poznajo po njenem soulovskem glasu in 
izrazitem odrskem nastopu. Na največjem glasbenem festivalu v Evropi 
–  Eurovision Song Contest –  je dosegla najboljšo slovensko uvrstitev. 
Maja je svoje glasbeno znanje pilila na konservatoriju za glasbo v Rotterdamu, kjer je leta 
2016 diplomirala z odliko, ter izpopolnjevala na Royal Academy of Music v Stockholmu. 
Sodeluje z nekaterimi najbolj uveljavljenimi švedskimi in mednarodnimi izvajalci, producenti 
in pisci besedil.
Big Band Orkestra Slovenske vojske sestavljajo izvrstni instrumentalni solisti, ki sooblikujejo 
vrhunski ansambel. Zasedbo odlikujejo obvladovanje različnih slogov, kompakten zvok, entu-
ziazem in predanost glasbi. Veliko skladb, ki jih izvaja, je avtorsko ali aranžersko delo mojstra 
Jožeta Privška. Ob tem bogatem opusu ansambel izvaja tudi skladbe in priredbe sodobnih 
slovenskih skladateljev in aranžerjev slogov funk, soul, latinski jazz in fusion. 
Big Band Orkestra Slovenske vojske se bo z Majo Keuc Amayo na koncertu v Gledališču Park glasbeno spreho-
dil od prelepih priredb slovenskih ljudskih pesmi in najlepših Sinatrovih standardov do večnih soulovskih skladb 
Arethe Franklin.

Gledališče Park 
november 2022

VEČER�ARGENTINSKE�GLASBE
Nastopajoči: Marko Hatlak – harmonika in FUNtango (Marko Črnčec – klavir, Benjamin 
Ziervogel – violina, Luka Gaiser – kontrabas).
Solista: Bernarda Fink (mezzosopran) in Carlos Fink (basbariton).
Z izjemno zasedbo Marko Hatlak & FUNtango ter solistoma Bernardo Fink in Marcosom 
Finkom iz Argentine bomo v Gledališču Park zaznamovali 100. obletnico rojstva velikega 
revolucionarja in enega najslavnejših glasbenikov 20. stoletja, argentinskega skladatelja As-
torja Piazzolle. Njegov, kot ga je sam poimenoval, novi tango je obšel svet in za vedno spre-
menil pojmovanje tanga, kjer je plesišča zamenjal za najimenitnejše koncertne odre po vsem 
svetu. Njegova zmes klasične glasbe, jazza in kompozicije 20. 
stoletja se je na široko odprla novim idejam in nepredvidljivosti, 
ki se v grobem kaže v izmenjevanju hitrih in počasnih tempov 
ter izredne dinamike, od nežnih do kričečih in brezkompromisno 
temperamentnih »momentov«. 
Bernarda in Marcos Fink nastopata na največjih svetovnih 
odrih, sta izjemna solista, rojena slovenskim staršem v Bue-
nos Airesu (Argentina). Leta 2013 sta prejela nagrado Prešer-
novega sklada, letos pa državno odlikovanje, srebrni red za zasluge za dosežke na glasbenem področju. 
Diskografija Bernarde Fink je bila med drugim nagrajena z nagradama grammy in diapason dʼor.

Gledališče Park 
januar 2023

MI2�AKUSTIČNO
Zasedba: Tone Kregar - Tonč (glas), Jernej Dirnbek - Dimek (glas, ki-
tara), Egon Herman - Srajca (kitara), Robert Novak - Flik (basovska 
kitara), Igor Orač - Mali (bobni), Davor Klarič (klaviature).
Legendarni Mi2 bodo na odru Gledališča Park tokrat nastopili v aku-
stični verziji, s katero nastopajo po intimnejših dvoranskih koncertnih 
prizoriščih. Koncert ob že skoraj ponarodelih uspešnicah sestavljajo tudi 
redko izvajane skladbe, ki jih lahko slišimo samo v tovrstni izvedbi, zato 
bodo na svoj račun prišli predvsem glasbeni sladokusci oziroma pravi 
ljubitelji njihove glasbe. Akustični koncerti skupine Mi2 pa nikoli niso 
samo koncerti. Prepletanje glasbe in iskrivih dovtipov obiskovalcev nikoli ne pustijo ravnodušnih in skorajda ni kon-
certa, ki ga ne bi vsa dvorana sklenila bučno prepevajoč stoje.

Gledališče Park 
februar/marec 2023

1 na 1: PREDIN IN MEF
Nastopajoča: Zoran Predin, Drago Mislej – Mef.
Pod zastavo glasbenih dialogov 1na1 se bosta na odru Gledališča Park srečala dva le-
gendarna glasbenika, Ježkova nagrajenca, iskriva pesnika in velika prijatelja, vedno lačni 
Zoran Predin in Drago Mislej - Mef, katerega opus se bere kot zbirka največjih primorskih 
popularnih hitov vseh časov: Pogum, Tina, Anita ni nikoli, Črta, Ti si se bal, Lahko noč Pi-
ran, Poišči me (Ne bom ti pravil), Veter z juga, Kar je res je res ... Od konca sedemdesetih, 
ko sta stopila na slovensko glasbeno sceno, se je v njunih opusih nabralo mnogo brezčas-
nih uspešnic, v njunih spominih pa vsaj toliko zanimivih in humornih anekdot. Čeprav oba 
raje gledata naprej, bo spominom in glasbi zagotovo lepo prisluhniti. Manjkali ne bodo niti 
Mentol bombon, Gate na glavo in Zarjavele trobente.

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

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci! 

Po številnih glasbenih in gledaliških dogodkih, ki so v okviru Soboških dnevov, 
Soboškega poletja in Skritega dvorišča junija, julija in avgusta potekali na prostem, 

vas v prvem jesenskem mesecu spet vabimo v Gledališče Park.

Z velikim veseljem vas po dveletnem premoru, ki ga je zaznamoval novi koronavirus, 
vabimo k vpisu glasbenega in gledaliških abonmajev 2022/23. 

Glasbeni abonma bo to sezono vseboval štiri žanrsko raznolike dogodke, 
ki so jim skupni odlični avtorji in izvajalci.

Ker so pred nami še vedno negotovi časi, smo se odločili, da gledališka abonmaja razpišemo 
V DVEH DELIH. Vsak del – jesensko-zimski in pomladni – bo vseboval 3 predstave. Tako bomo lahko, 

če bi morali zaradi zdravstvenih razmer in z njimi povezanimi ukrepi prestaviti predstave, 
v celoti zagotovili vsaj jesensko-zimski del. 

Če bodo razmere dopuščale in bomo predstave jesensko-zimskega dela izvedli po načrtu, 
bomo z novim letom razpisali še drugi, spomladanski del abonmajev, 

v katerih bodo predstave predvidoma od februarja do aprila 2023.

Poštnina plačana pri pošti 3212 Vojnik

NDP

 

SEPTEMBER 2022

VPIS�V�ABONMA�2022/23
Od srede, 14., do petka, 16. septembra 2022, od 14. do 17. ure 

vabimo k vpisu DOSEDANJE abonente GLASBENEGA ABONMAJA. 
Vpišete se po telefonu št. 02 521 43 81 (Mojca).

V četrtek, 22., in v petek, 23. septembra 2022, od 14. do 17. ure 
vabimo k vpisu v GLASBENI ABONMA NOVE ABONENTE. 

Vpišete se pri blagajni Gledališča Park.
Od ponedeljka, 19., do srede, 21. septembra 2022, od 11. do 16. ure 

vabimo k vpisu DOSEDANJE abonente GLEDALIŠKIH abonmajev 
– ABONMA DRAMA/KOMEDIJA in ABONMA KOMEDIJA. Vpišete se po telefonu: 

ABONMA DRAMA/KOMEDIJA – 02 521 43 80 (Tjaša), ABONMA KOMEDIJA – 02 521 43 81 (Mojca)
Od ponedeljka, 26., do srede, 28. septembra 2022, od 14. do 17. ure 

vabimo k vpisu NOVE ABONENTE v oba GLEDALIŠKA abonmaja 
– ABONMA DRAMA/KOMEDIJA in ABONMA KOMEDIJA. Vpišete pri blagajni Gledališča Park.

*  *  *
Abonmaji zagotavljajo cenejše vstopnice, stalni sedež, obveščanje po običajni 

ali elektronski pošti in odlične dogodke, ki jih ne smete zamuditi. 
Abonenti boste imeli tudi prednost pri ogledu predstave To noč sem jo videl v SNG Maribor. 

Ker je predstava prevelika za oder Gledališča Park, smo rezervirali vstopnice 
in organizirali avtobusni prevoz v Maribor v sredo, 19. oktobra 2022.

DOBRODOŠLI V NOVI SEZONI.



POVABILO�K�VPISU�V�GLEDALIŠKA�ABONMAJA�2022/23
DOSEDANJI ABONENTI vabljeni k vpisu od 19. do 21. septembra 2022 med 11. in 16. uro. Vpišete se po telefonu: 

DRAMA/KOMEDIJA - 02 521 43 80 (Tjaša) 
KOMEDIJA - 02 521 43 81 (Mojca). 
Dosedanje sedeže lahko obdržite le v tem vpisnem terminu, pozneje to ne bo več mogoče.

NOVI ABONENTI vabljeni k blagajni Gledališča Park od ponedeljka, 26., do srede, 28. septembra 2022, med 14. in 17. uro, da si boste lahko 
izbrali stalne sedeže za celo sezono. Vpišete se pri blagajni Gledališča Park.  

DRAMA/KOMEDIJA V jesensko-zimski del abonmaja bodo vključene 3 predstave različnih žanrov – od drame do komedije in vsega vmes. Name-
njen je radovedni publiki, ki jo zanima gledališče v vsej svoji raznolikosti, predvsem pa kakovosti.

KOMEDIJA V jesensko-zimski del abonmaja bodo vključene 3 predstave, ki so žanrsko opredeljene kot komedije ter ponujajo publiki ob 
razmisleku tudi smeh in sprostitev.

 Predstave obeh abonmajev bodo enkrat mesečno, od novembra 2022 do januarja 2023. 
Gostovanja gledališč bodo načeloma med tednom.

CENA ABONMAJEV 40 evrov 
36 evrov – upokojenci, dijaki, študenti  
možnost plačila na en ali dva (oktober, januar) obroka

PROGRAM�JESENSKO-ZIMSKEGA�DELA�ABONMAJA�DRAMA/KOMEDIJA�2022/23

Gledališče Park 
november 2022

komedija

Charlie�Chaplin:�VELIKI�DIKTATOR,�SNG�Drama�Ljubljana
Režija: Diego de Brea. 
Igrajo: Jurij Zrnec, Bojan Emeršič, Zvone Hribar, Boris Mihalj, Matija 
Rozman, Vojko Zidar, Valter Dragan, Tina Vrbnjak, Eva Jesenovec, Joži 
Šalej (pianist).
Veliki diktator je najznamenitejši film Britanca Charlieja Chaplina, posnet 
v Združenih državah Amerike, še preden so se te vojaško udeležile druge 
svetovne vojne. Zanj je napisal scenarij, ga režiral, produciral in v njem tudi 
odigral obe glavni vlogi.
»Chaplin z Velikim diktatorjem kategorično izjavlja: vsak zametek sistemskega nasilja nad drugim je treba z vsemi močmi 
obsoditi in brez pomisleka razumeti kot nedemokratičen. Danes, ko smo svobodo zamenjali za varnost, ne izjavljamo več ni-
česar. Ostajamo v apatični ravnodušnosti. Še vedno prekupčujemo z vrednotami, z vero in ljubeznijo, z domovino in s pravom. 
Uresničuje se oskrunjenje neoskrunljivega. Mi pa molčimo. Zato se zdi, da je Veliki diktator za današnji čas izjemno hvaležno 
izbrana tema. Da bi krik postal bolj strašen, solza bolj boleča, smeh bolj sproščajoč in sreča bolj radostna«. Diego de Brea
Predstava traja uro in 55 minut ter nima odmora.

Gledališče Park 
december 2022

drama

Ivor�Martinić,�Navid�Fadaee�Nazer,�Mojca�Marič:�PROSLAVA,�SNG�Maribor
Režija: Jan Krmelj.
Igrajo: Ksenija Mišič, Maša Žilavec, Vojko Belšak, Matevž Biber, Petja Labović.
Uvrstitev v tekmovalni program 57. festivala Borštnikovo srečanje.
Uprizoritev Proslava kot glavno izhodišče družbeno angažiranega razi-
skovanja izbere perečo in povsod prisotno problematiko migracij. Vsebina 
predstave, ki jo lahko razumemo kot diptih družbene kritike izpod peresa 
hrvaškega dramatika Ivorja Martinića in osebnoizpovedne izkušnje iranske-
ga migranta, živečega v Sloveniji, po eni strani razgrinja vso hinavščino, 
impotentnost in paradoksnost evropske migrantske politike, kar se razkrije 
med pripravami na slavnostni dogodek sicer neimenovane politične stranke, 
po drugi plati pa na podlagi zapisa antropologinje in sociologinje Mojce 
Marič, ki je intervjuvala političnega begunca Navida Fadaeeja Nazerja, pred 
nami oživi boleča in tragična izkušnja posameznika na njegovi poti proti 
»svobodnemu« Zahodu. Dinamizem zgodbe, ki jo poganjajo številni kontrasti ter razlike med bogatimi in revnimi, vzhodom 
in zahodom ter ne nazadnje med svobodnimi in tistimi, ki živijo v nenehnem strahu pred izgubo svobode in življenja, razkriva 
globalno razsežnost načel manipulacije z ljudmi, ki skoraj vedno pridejo za kapitalom, in iluzijo demokratičnega sistema, h 
kateremu se neprestano obračamo kot k političnemu univerzalizmu, čeprav nas v rokah dežurnih in oblasti željnih akterjev 
vedno znova pusti na cedilu.
Predstava traja uro in 10 minut ter nima odmora.

Gledališče Park 
januar 2023

romantična�drama

Nejc�Gazvoda:�JAZZ,�Mestno�gledališče�ljubljansko
Režija: Nejc Gazvoda.
Igrata: Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza.
Streha razkošne vile, v kateri poteka zabava v maskah. Večer, zvezde, glas-
ba, penina. Na balkonu se srečata moški in ženska. Oba sta oblečena v ptiča. 
Ona je stara nekaj čez trideset, on je sredi štiridesetih. On je pianist, ki je še 
ravnokar igral na zabavi. Ona je ... obiskovalka? Natakarica? Zapleteta se v 
pogovor. Na koncu večera – v katerem bosta drug o drugem nekaj izvedela in stkala krhke vezi poznanstva, kar že spominja na 
toplo človeško bližino (če je kaj takega v enem večeru sploh mogoče začutiti do popolnega tujca) – se dogovorita, da se bosta 
na istem balkonu znova srečala ob letu osorej. In tako nadaljnjih pet let. Odnos se bo poglabljal, podatki o njunih življenjih 
postopoma razkrivali. Vsako leto v novi maski in brez védenja, kako je drugemu ime, bosta moški in ženska drug drugemu 
postala pomemben del življenja, dan zabave in srečanja pa datum, ki bo v njunih življenjih nekaj pomenil, četudi bosta ti 
življenji preostalih 364 dni tekli po svoje ... Katero leto bo zadnje? 
Predstava traja uro in 20 minut ter nima odmora.

PROGRAM�JESENSKO-ZIMSKEGA�DELA�ABONMAJA�KOMEDIJA�2022/23

Gledališče Park 
november 2022

komedija

Charlie�Chaplin:�VELIKI�DIKTATOR,�SNG�Drama�Ljubljana
Režija: Diego de Brea. 
Igrajo: Jurij Zrnec, Bojan Emeršič, Zvone Hribar, Boris Mihalj, Matija 
Rozman, Vojko Zidar, Valter Dragan, Tina Vrbnjak, Eva Jesenovec, Joži 
Šalej (pianist).
Veliki diktator je najznamenitejši film Britanca Charlieja Chaplina, posnet 
v Združenih državah Amerike, še preden so se te vojaško udeležile druge 
svetovne vojne. Zanj je napisal scenarij, ga režiral, produciral in v njem tudi 
odigral obe glavni vlogi.
»Chaplin z Velikim diktatorjem kategorično izjavlja: vsak zametek sistemskega nasilja nad drugim je treba z vsemi močmi 
obsoditi in brez pomisleka razumeti kot nedemokratičen. Danes, ko smo svobodo zamenjali za varnost, ne izjavljamo več ni-
česar. Ostajamo v apatični ravnodušnosti. Še vedno prekupčujemo z vrednotami, z vero in ljubeznijo, z domovino in s pravom. 
Uresničuje se oskrunjenje neoskrunljivega. Mi pa molčimo. Zato se zdi, da je Veliki diktator za današnji čas izjemno hvaležno 
izbrana tema. Da bi krik postal bolj strašen, solza bolj boleča, smeh bolj sproščajoč in sreča bolj radostna«. Diego de Brea
Predstava traja uro in 55 minut ter nima odmora.

Gledališče Park 
december 2022

komična�drama

Tamara�Damjanović�po�motivih�filma:�POPOLNI�TUJCI,�SNG�Maribor
Režija: Tamara Damjanović.
Igrajo: Tomo Tomšič/Kristijan Ostanek, Maša Žilavec, Gorazd Žilavec, 
Mateja Pucko, Nejc Ropret, Ana Urbanc/Eva Kraš, Matevž Biber.
Žlahtna komedija po izboru strokovne žirije; Mateja Pucko – žlahtna 
komedijantka za vlogo Marte; Gorazd Žilavec – žlahtni komedijant za 
vlogo Aleksandra na 29. festivalu Dnevi komedije v Celju.
Štirje dolgoletni prijatelji in njihove najdražje se družijo in opazujejo lunin 
mrk. Večer mineva v čaru duhovitih zbadljivk, šal in aktualnih pogovorov o 
družinskih in intimnih zadevah. Ko tema pogovora nanese na informacije, 
ki jih skrivajo naši mobilni telefoni, se zbrana druščina junaško odloči, da ni 
skrivnosti, ki bi jih tajili pred zbranimi. Nedolžna igra, da bo vsak od njih klice in sporočila, ki bodo prihajali med večerjo, delil 
z vsemi zbranimi, sproži sprva zabavne reakcije, a lahkotnost igre se začne počasi izgubljati. Skrivnosti, ki bi morale ostati v 
telefonih, spremenijo slike o zakoncih, partnerjih, ljubicah in prijateljih …
Predstava traja uro in 25 minut ter nima odmora.

Gledališče Park 
januar 2023

komedija

Jure�Karas:�ČUDOVITA,�Slovensko�stalno�gledališče�Trst,�SiTi�Teater
Režija: Tijana Zinajić.
Igrajo: Primož Forte, Franko Korošec, Tina Gunzek, Urška Bradaškja, Vesna Pernarčič, Joži Šalej (glasbenik).
Uvrstitev v tekmovalni program 30. Dnevov komedije.
Čudovita Jureta Karasa je zgodba o nenavadni in unikatni lepoti vsakega 
človeka, ne glede na družbene standarde in na pričakovanja drugih. Glavna 
junakinja je samska ženska, ki je čudaška po naravi in jo je življenje pos-
tavilo pred težko preizkušnjo. Člani njene družine naj bi imeli »tam zunaj« 
bolj »normalno« življenje: službo, družino. Dejansko pa ni človeka brez 
vidnih ali prikritih šibkosti, nevroz, ki so vezane tudi na način življenja v 
današnjem svetu, kjer si v hipu lahko zmagovalec ali poraženec in kjer je 
treba ohranjati globalno prepoznavne standarde tako v poklicnem kot za-
sebnem življenju.
»Da najdemo smeh v tragediji in pesem v navadnosti vsakdanjika. Ker smo vsi v istem zosu«. Jure Karas
Predstava traja uro in 15 minut ter nima odmora.

Na obisku v SNG Maribor 
19. oktober 2022

drama

Drago�Jančar:�TO�NOČ�SEM�JO�VIDEL,�Drama�SNG�Maribor,�Burgtheater�Dunaj,�
Jugoslovensko�dramsko�pozorište�Beograd�in�Cankarjev�dom�Ljubljana
Režija: Janez Pipan.
Igrajo: Nataša Matjašec Rošker, Blaž Dolenc, Milan Marić, Nebojša Lju-
bišić, Milena Zupančič, Davor Herga, Daniel Jesch, Mateja Pucko, Matevž 
Biber, Vladimir Vlaškalić, Mirjana Šajinović, Anže Krajnc, Irena Varga …
Borštnikova nagrada za igro Vladimirju Vlaškaliću za vlogo Jeranka.
Po brezčasni mojstrovini velikana slovenske in evropske literature Dra-
ga Jančarja, romanu To noč sem jo videl, je režiser Janez Pipan pripravil 
scensko balado v treh slikah, ki reflektira poetično vizijo umetnika o zamo-
lčanem in pogosto tudi travmatičnem delu slovenske zgodovine.
Pet pripovedovalcev, ki v romanu pripovedujejo pretresljivo zgodbo Vero-
nike Zarnik, je različne narodnosti. Vsak od njih odstira Veronikino usodo z njegove oziroma njene perspektive; srbski oficir 
Stevan, Veronikin ljubimec, njena dementna mati, nemški zdravnik, hišna gospodinja Joži in ostareli partizan Jeranek posto-
poma odvijajo zamotan klobčič ljubezni, ljubosumja, poguma, pa tudi krutosti, izdaje, ranljivega in nasploh vsega človeškega. 
Čeprav gre za pet prvoosebnih zgodb, so te medsebojno prepletene in nabite z nepredvidljivimi situacijami.
Predstava traja 4 ure 20 min in ima dva odmora.
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POTOPIS

 
 

potopisno�predavanje�

EKSTREMNEGA�PILOTA�TOPLOZRAČNIH�BALONOV 
IVANA�TRIFONOVA�in�predstavitev�knjige 
POLETELI BOMO V NEBO  
Ivan Trifonov je ekstremni pilot toplozračnih balonov, ki si lasti kar nekaj 
Guinessovih rekordov. Med drugim je s toplozračnim balonom preletel se-
verni in južni tečaj, lasti si tudi prvi polet toplozračnega balona v kraško 
jamo.
Knjiga Poleteli bomo v nebo je poklon slovenskim balonarjem ter zaobjema 
preteklost, sedanjost in prihodnost toplozračnega balonarstva na Slovenskem. Tematika toplozračnih balonov je letos namreč 
zelo vroča, saj bo Murska Sobota med 16. in 23. septembrom 2022 gostiteljica 24. svetovnega prvenstva v poletih s toplozrač-
nimi baloni FAI, na katerem se bodo predstavili najboljši piloti s celega sveta.

FILM

 
 

kratki�dokumentarno-igrani�film

NEBO�NAD�ŽENAVLJAMI�ALI�DAN,�KO�NAM�JE 
EVROPA�PADLA�NA�GLAVO,�Slovenija,�55�min
Režija: Robar Dorin
Igrajo/nastopajo: Boris Ostan, Marko Radmilovič, Tanja Ribič, Emil 
Softič.
1. avgusta 1934 sta se belgijski znanstvenik prof. dr. Max Cosyns in 
njegov asistent Nere Van der Elst z balonom dvignila na višino 17.000 
metrov, da bi opravila meritve kozmičnih žarkov in njihovega odklona v 
zemeljskem magnetnem polju. Zajel ju je močen veter in ju nosil proti vzhodu. Pristala sta v vasi Ženavlje na Goričkem. 
Ob pomoči domačinov sta se lahko znanstvenika vrnila v Belgijo. 
Film razkriva, kdo je bil skrivnostni profesor Cosyns, častni profesor na enajstih evropskih univerzah in vodja zavezni-
škega protivohunstva med drugo svetovno vojno.
Projekciji dokumentarnega filma sledi kratki film MATIJA GREGOR KRAŠKOVIČ, 
1767–1823, ZDRAVNIK IN PRVI SLOVENSKI BALONAR

FILM

 
 

film

ELVIS,�Velika�Britanija,�Avstralija,�159�min
Režija: Baz Luhrmann.
Igrajo: Austin Butler, Olivia DeJonge, Tom Hanks, Dacre Montgomery, Da-
vid Wenham, Kodi Smit-McPhee, Luke Bracey.
Elvisova življenjska zgodba je drama filmskih razsežnosti, ki kar kliče po 
velikem platnu. Epski spektakel Baza Luhrmanna zvezdnikovo zgodbo pri-
kazuje skozi prizmo njegovega zapletenega odnosa s skrivnostnim mene-
džerjem, »polkovnikom« Tomom Parkerjem. Njuno razmerje spremljamo v 
obdobju dvajsetih let, medtem ko Amerika doživlja velike družbeno-kulturne pretrese in izgublja svojo nedolžnost. 
Film je svetovno premiero doživel na letošnjem festivalu v Cannesu.

FILM

 
 

film�in�pogovor�z�ustvarjalci�

ORKESTER,�Slovenija,�111�min
Režija: Matevž Luzar.
Igrajo: Gregor Zorc, Gregor Cušin, Jernej Kogovšek, Lovro Lezic, Gaber 
K. Trseglav …
Nagrada za najboljšo režijo v kategoriji 2021 BJIFF Forward Future na 
filmskem festivalu v Pekingu.
Filmska zgodba Orkester spremlja rudarski pihalni orkester iz Zagorja ob Savi, ki se napoti na gostovanje v pobrateno mesto v 
Avstriji, kjer ima napovedan figuralni paradni nastop pihalnih godb. Zgodbo spremljamo skozi dogodivščine različnih protago-
nistov: mladega voznika avtobusa je strah, da bo izgubil službo; dva člana orkestra, nastanjena pri avstrijskih gostiteljih, ne mo-
reta pobegniti svoji žurerski naravi; srednješolka odkrije očetov drugi obraz; žene, ki so morale ostati doma, uživajo v svobodi … 
Projekciji filma sledi pogovor z ustvarjalci filma.

Abonenti boste imeli 
prednost pri ogledu 
predstave To noč sem jo 
videl v SNG Maribor. Ker 
je predstava prevelika 
za oder Gledališča Park, 
smo rezervirali vstopnice 
in organizirali avtobusni 
prevoz v Maribor v sredo, 
19. oktobra 2022.

Gledališče Park
15. september ob 19.00

brezplačne vstopnice

Gledališče Park
20. september ob 20.00

brezplačne vstopnice

Gledališče Park
22. september ob 19.00
24. september ob 20.00

cena vstopnice: 
4 evre

Gledališče Park
29. september ob 19.00

cena vstopnice: 
4 evre


