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Vpisovali bomo v TIC-u Žalec
(Savinova hiša),

Šlandrov trg 25, 3310 Žalec,
ki je odprt

vsak delovnik od 9. do 17. ure
 in ob sobotah od 9. do 12. ure.

Dosedanji abonenti
od 8. do 19. septembra

Vabimo vas, da obnovite svoj abonma.
Svoje sedeže lahko obdržite v tem vpisnem 
terminu, kasneje to žal ne bo več mogoče.

Le pri cici abonmaju je sedežni red vsakič nov.

Nagrajujemo
pridobivanje novih abonentov!

Pripeljite novega abonenta*
 in podarili vam bomo vstopnico

za silvestrsko predstavo!
(Več o predstavi na str. 54)

* za gledališki, potujoči, narodno-zabavni
in citrarski abonma

Novi abonenti
od 25. septembra dalje
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V P I S  A B O N M A J E V

Pridržujemo si pravico do spremembe programov.
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Dragi obiskovalci! 

Rada imam našo dvorano v Domu II. slovenske-
ga tabora. Včasih vstopim, ko v njej ni obisko-
valcev in dogodkov, sedem na katerega njenih 
418 sedežev, prisluhnem tišini in si dovolim 
občutiti sporočila, ki prihajajo iz polnega pros-
tora navidezne praznine. V takih trenutkih zelo 
dobro razumem, zakaj so igralci navdušeni nad 
našo dvorano, zakaj tako radi prihajajo igrat v 
Žalec. Neka posebna energija je, ki se tu zbira 
že tri desetletja, kot prijetna toplota in svetloba 
je, ki se v njej okopaš in si potem ves svetel v 
sebi in čist. Tak se lahko povežeš z vsem, kar 
se dogaja na deskah, ki pomenijo življenje. Ener-
gija, ki prehaja z igralcev na gledalce in v ob-

ratno smer, se čuti in obogati slehernega, ki si dovoli 
občutiti. Govorim o igralcih, a isto velja za glasbenike, 
plesalce, napovedovalce ..., za vse, ki kdaj z odra de-
limo svoje svetove s publiko v dvorani. Tako oboji 
dajemo in prejemamo hkrati. To je ta čudežna inte-
rakcija, ta čudovita alkimija, ki se dogaja v prostoru. 
Tukaj se ljudje drug od drugega učimo dobrega. Tu 
se učimo, da je srce pomembnejše od pameti, pamet 
pa pomembnejša od videza. Ker je tako, smo za vas z 
veseljem in užitkom pripravili novo sezono mavričnih 
doživetij. Mavrica pa je most med nebom in ljudmi.
Gledališki abonma prinaša komedije in še nekaj za 
povrh. Komedije, ki se ne pretvarjajo, da so nekaj dru-
gega kot to, kar so. Ponujamo vam zgodbe: zgodbo o 
ženski, ki mora pristati na moško igro, čeprav je zaradi 
ljubezni v sebi mogočnejša od moškega; zgodbo tak-
sista, ki pod črto vsakdanjih zabavnih pogovorov s 
strankami pokaže, koliko prikritega sovraštva je v nas 
in od kod to sovraštvo izvira; duhovito zgodbo o ognju 
v zrelih letih  in zgodbo o nenavadnem ljubezenskem 
trikotniku s presenetljivim končnim preobratom.  Sto-
pili bomo še korak od komedije v smer družinskih 
odnosov, ki na poti v odraščanje zaznamujejo sle-
hernega otroka, v pretresljivo zgodbo, ki pred vsake-
ga med nami postavlja zrcalo drobcu nerazčiščenih 
odnosov v družini.
Spet bomo potovali, letos nekajkrat skupaj z ljubi-
telji uprizoritvenih umetnosti iz Velenja. Potujoči 
abonma bo letos obiskal opero v Mariboru, večer 
slovenskega šansona v Cankarjevem domu ter tri 
gledališke uprizoritve: eno o večnem hrepenen-
ju človeka po moči in oblasti in o posledicah tega 
hlepenja (v režiji največjega »izvoznega artikla« slo-
venskega gledališča Tomaža Pandurja); drugo o pro-
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storu »izredne umetniške svobode in invencije«, s 
kakršno so premagovali stisko svojega časa mladi 
umetniki v züriškem Cafeju Dada in tretjo, ki vsto-
pa v življenje naše najbolj znane alpinistke Pavle Jesih. 
Najmlajši se bodo z Vožkovim gledališčem srečevali 
v vrtcih in skozi igrane ter lutkovne prizore vstopali v 
svet med gledališčem in otroško igro. Doživeli bodo 
zgodbo dvojčic, ki se pripravljata na praznovanje rojs-
tnega dne, se s pujso Pepo naučili, kako pomembno 
je pospravljati za sabo in z malim Vidkom srečevali za-
nimive živali domačega dvorišča in čisto posebno Vid-
kovo srajčico, nad katero je še mama silno začudena.
Vožkovim stopinjam sledi pet predstav Cici abonmaja 
v veliki dvorani za otroke od petega ali šestega leta na-
prej (zgornje meje ni, saj smo v sebi, nekje čisto znotraj, 
vsi otroci). Vabi jih v zgodbe Pedenjpeda, ki je neure-
jen in nagajiv sladkosned z neukrotljivo umetniško 
žilico; odločne ter neodvisne Pepelke sodobnega časa 
in Duhca Puhca, ki sicer obiskuje akademijo duhov na 
Celjskem gradu. Gradili bodo hiške z znanimi Tremi 
prašički, katerih zgodbo objavljamo tudi v tej knjižici, 
in skupaj z Romano Krajnčan premagali strahovito 
pošast Pozabo, ki pride, kadar predolgo sediš pred 
televizorjem ali računalnikom.
Cici abonma pa se nadaljuje s Šolskimi predstavami, 
ki jih obiskujejo učenci osnovnih šol širšega celjskega 
območja v spremstvu svojih učiteljev in mentorjev.
Na straneh narodno-zabavnega in citrarskega 
abonamja vas pozdravljata Andrej Hofer in Peter Na-
pret, ki sta vsak v svojem ciklu oblikovala zanimiv, ka-
kovosten in raznolik program. Tak, ki se mu ne moreš 
upreti.
Kot ste svojim najljubšim umetniškim področjem 
zvesti vi, dragi obiskovalci, tako so našim programom 
še naprej naklonjeni zvesti podporniki: Društvo Savinj-
skih vinogradnikov, Cvetličarna MB, Cvetličarna Boža, 
Cvetličarna Damjane Smiljan, Cvetličarna Zvonček in 
Radio Velenje. Vsi so s svojim prispevkom pomemben 
del naše abonmajske ponudbe.
Res da je mavrica optični, meteorološki pojav, a ne 
prevzame nas zato, ker jo znamo razložiti, prevzame 
nas s svojo lepoto. V svet mavrične lepote vas vabimo.

V imenu vseh nas
Lidija Koceli



6

»Namen gledališča je
likati družbo.«
(Josip Valjavec)

Dragi obiskovalci!

V vsakodnevnem življenju se pogosto 
srečujemo z besedo »bonton«. Je pomemben 
tudi (ali še zlasti) v današnjem času? Morali bi 
se zavedati, da z lepim vedenjem plemenitimo 
najprej sebe ali kot pravi Jožef Valenčič v svoji 
knjigi Vzgoja in omika ali Izvir sreče: »Sploh naj 
bi se vsi obnašali tako spodobno, da ni nihče 
moten, ne razžaljen ali nadlegovan in da more 
vsakdo svojo radost uživati v popolni meri.«

Danes ljudje prevzemamo in igramo veliko 
različnih vlog ter delujemo v mnogih različnih 
sredinah v zasebnem in poklicnem življenju. 
Prav zapletenost odnosov in nenehno men-
javanje vlog dajeta čar našemu sobivanju in 
hkrati možnost vsakemu med nami, da življenje 
sprejme in izkoristi kot izziv, v katerem bo užival, 
se učil ... Tako bomo lahko ob drobnih dogodkih 
vsakdana, tudi ob druženju v gledališču, pustili 
osebni pečat, ki ne bo brezoseben in šablonski, 
hkrati pa tudi ne v nasprotju z normami lepega 
vedenja, bo pa njegova nadgradnja ali različica 
z osebno noto. Presežek torej.

Ker menimo, da se v določenih situacijah lažje 
znajdemo, če smo poučeni o osnovnih pravilih 
lepega vedenja, smo za vas, dragi obiskovalci, 
pripravili ščepec bontona.

PrED  PrEDStAVO

PRIHAJAJMO TOČNO - Pravijo, da je točnost 
»kraljevska vrlina« ali »vljudnost princev«. Zamu-
janje na ogled kulturne prireditve je nezaželeno 
in moteče tako za igralce, kot tudi za že sedeče 
v dvorani. V primeru, da pa vendarle zamudimo 
in nam prireditelji kljub temu dovolijo vstopiti, 
moramo počakati, da nas v dvorano pospremi 
hostesa, saj bo ta poskrbela za tiho odpiranje 
in zapiranje vrat in nas usmerila na prvi prosti 
sedež.

GARDEROBA - V dvorano naj ne bi vstopali v 
plaščih, s kapami in dežniki – vse to se odloži 
v garderobnem prostoru. Bonton pri parih 
govori tudi o tem, da moški poskrbi za oddajo 
garderobe in jo ob koncu tudi prevzame.
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VSTOP V DVORANO - Na kulturno prireditev pride-
mo pravočasno in zasedemo svoj prostor še pred 
začetkom prireditve, to je pri polni razsvetljavi v dvora-
ni.

KAKO DO SEDEŽA - Sedeži v dvoranah so oštevilčeni. 
Pri zasedanju mest ne velja pravilo močnejšega, za-
torej vstopamo v dvorano strpni in se ne drenjamo.

TELEFON IN DRUGE ZVOČNE NAPRAVE - Telefon je 
postal za nekatere nepogrešljiv pripomoček v vsak-
danjem življenju. Kljub temu pa se na kulturnih pri-
reditvah prepustimo dobremu vzdušju in se za nekaj 
časa telefonu odpovejmo. Seveda ga moramo izklopiti 
še pred pričetkom predstave.

VONJAVE - Ljudje si delamo zelo slabo uslugo, če ne 
poskrbimo, da se od nas ne širijo  neprijetne vonjave. 
Od njih se ne da pobegniti in imajo izredno asocia-
tivno moč.

MED PrEDStAVO

NASLONJALO ZA ROKE - Nikoli ne bomo v zadregi, če 
bomo upoštevali, da je desno naslonjalo namenjeno 
nam, tisto, ki je levo od nas, pa našemu sosedu.

KOMENTIRANJE - Nevljudne in moteče so vse pri-
pombe, ki jih med predstavo namenjamo nastopajočim 
in vsebini, ki jo izvajajo. 

KLEPETANJE - Med prireditvijo je ravno tako nepri-
merno.

HRANA IN PIJAČA - Na kratko, torej: hranjenje, pitje, 
šumenje s papirčki, žvečenje žvečilnega gumija v 
dvorano ne sodijo.

PREDČASNO ZAPUŠČANJE PREDSTAVE - Zgodi se, da 
nam predstava ni všeč. V tem primeru počakajmo vsaj 
do odmora ali pa poskušajmo vztrajati do zaključka 
– morda nam delo postane zanimivo, nas očara 
nepričakovan zaplet ...

PO PrEDStAVI

PLOSKANJE - Pri ploskanju in zahtevah po vnovičnem 
prihodu na oder sta dobrodošla zmernost in dobra 
mera okusa. Če nam predstava ni bila všeč se ploskan-
ju lahko odpovemo, na svojem sedežu pa počakamo 
do konca prireditve, dokler ostali obiskovalci aplavdi-
rajo nastopajočim. 

Po knjižici Saše Šepec Odlike gledališke olike 
zapisala Špela Terglav.



Stran 9 
3., 4., 5., 6. november 2014
Interaktivna predstava
TI IN JAZ

AEIOU Gledališče, Zavod H´art, 
Društvo lutkovnih ustvarjalcev
35 min

Stran 10 
12., 13., 14., 15. januar 2015 
PUJSA PEPA

Družinsko gledališče Kolenc
35 min

Stran 11 
2., 3., 4., 5., 6. marec 2015
Lutkovna predstava
VIDKOVA SRAJČICA

Lutkovno gledališče FRU FRU
35 min

Stran 12 
april 2015 v dvorani - skupaj s CICI abonmajem
Glasbeno-igrana otroška predstava
ROmANA, OtROCI IN pOšASt pOzAbAAA
60 min

Predstave se bodo odvijale v dopoldanskem času 
v VRTCIH OBČINE ŽALEC (od tod ime Vožkovo 
gledališče), kjer se bo sproti poravnala vstopnina. 
Več informacij bodo starši dobili na roditeljskih 
sestankih v vrtcih.
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AEIOU Gledališče, Zavod H´art, 
Društvo lutkovnih ustvarjalcev

Interaktivna predstava, namenjena otrokom 
od 1,5 - 6. leta. Dolga je 35 minut.

Režija:   Katja Kähkönen
Scenarij:  Katja Kähkönen, Katja Povše, 
  Mateja Ocepek
Igrajo:   Mateja Ocepek, Katja Povše/
  Rada Kikelj Drašler

Ti in jaz je interaktivna predstava, oblikovana kot vmesna 
stopnja med gledališčem in otroško igro. Iz nasprotij in 
podobnosti ustvarja humoren svet absurdnih situacij in 
otroke spodbuja k raziskovanju, samostojnemu izražanju 
ter jih opogumlja, da razvijajo domišljijo. 
Magični pralni stroj nepredvidljivo spreminja stvari in 
oblikuje nov, igriv in humoren svet sester dvojčic, ki se 
pripravljata na praznovanje rojstnega dne. Iz oblek, ki so 
postale bitja, in predmetov, ki so dobili nove pomene, 
ustvarjata dvojčici smešne dogodke, ki burijo otroško 
domišljijo in zabavajo tudi starejše. 
Predstava je na 7. bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije 
prejela nagrado za posebne dosežke za odrsko spora-
zumevanje z najmlajšim gledališkim občinstvom.

3., 4., 5., 6. november 2014
v enotah VOŽ
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 Družinsko gledališče Kolenc

Predstava je dolga 35 minut in namenjena otrokom od 
3. leta dalje.

Režija:   Alenka Kolenc, Lovro Lah
Igrajo:  Alenka Kolenc / Janja    
	 	 Srečkar,	Lovro	Lah

Pujsa Pepa je mala pujsika, ki skupaj s svojo mamo pujso, 
očkom pujsom in bratcem Juretom živi v pujsasti hiši. Kot 
vsi drugi otroci je tudi Pepa zelo razigrana in radovedna. 
Vsak dan se nauči česa novega, pri njenih dogodivščinah 
pa se ji večkrat pridruži tudi njen bratec. Skupaj se 
naučita, da je pomembno pospravljati za sabo in da je v 
življenju treba upoštevati mnogo stvari. Nekega dne pa 
Jure najde pajka, ki se ga čisto vsi bojijo …
Predstave Družinskega gledališča Kolenc so prisrčne, 
ganljive in animacijske. Spodbujajo sodelovanje gledal-
cev, ki tako sooblikujejo dogajanje na odru, vsaka pa nosi 
tudi prisrčno sporočilo, skozi katero otroci spoznavajo 
vrednote življenja.
. 

12., 13., 14., 15. januar 2015
v enotah VOŽ10
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 Lutkovno gledališče FRU FRU

Lutkovna predstava za otroke od 2. leta dalje. 

Traja 35 minut.

Režija:     Irena Rajh Kunaver
Glasba:    Igor Cvetko
Priredba besedila in pesmic:  Jelena Sitar
Igra:     Irena Rajh Kunaver

Levstikov Videk v izvedbi gledališča FRU FRU je pred-
stava, namenjena najmlajšim, tako po vsebini kot tudi po 
likovni podobi, polni mehkih form, toplih materialov in 
živih barv, ki se v posebnem, počasnem ritmu predstave 
prepletajo z glasovi ritmiziranih in petih besed in drobnih 
instrumentov.
Predstava Vidkova srajčica tokrat ni socialna zgodba o 
revščini,  prav tako ni v ospredju didaktična pripoved o 
tem, kako nastajajo oblačila. Predstava je sanjsko poto-
vanje malega Vidka po domačem dvorišču, ki prinese 
zanimiva srečanja z živalmi in novo srajčico. Njej se čudi 
celo mama. Ona se čudi vsem čudnim stvarem in zdi se, 
da ima z njimi nek poseben dogovor. Je tudi to pot tako?

2., 3., 4., 5., 6. marec 2015 
v enotah VOŽ
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Glasbeno-igrana otroška predstava, 
dolga 60 minut.

Režija:   Ivana Djilas
Koreografija: Kaja	Janjić
Igrajo:  Romana	in	Žiga	Krajnčan,		
Kaja	Janjić,	Gašper	Kunšek,	Simona	Kočar,	
Daniel	Petković,	mladi	plesalci	Plesnega	kluba	
Miki	pod	vodstvom	Saše	Eminič	Cimperman,	
pevski	zbor

april 2015 v dvorani 
– skupaj s CICI abonmajem12
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Lojze Krajnčan

Deželo Romaninih pesmi je napadla hudobna prestrašena 
pošast Pozabaaa. Hrani se  s časom, ki ga otroci in odrasli 
prebijemo pred televizorjem in računalnikom. Zaradi tega 
so otroci pozabili vse pesmi, ki so jih prej poznali. Poza-
bili so peti o gusarjih, zajčkih, levih, klovnih, murenčkih, 
čebelicah, ... a gotovo se da kaj storiti. Mišek Miško (ki ga 
je strašna pošast tudi ujela) in Romana (ki teh težav, hvala 
bogu, nima) se odpravita na pot od pesmi do pesmi, da bi 
skupaj z junaki pesmic in pomočjo otrok premagali Poza-
booo. Jim bo uspelo? Nikar ne dvomite.

S to glasbeno predstavo se Romana Krajnčan po 25 letih 
glasbenega ustvarjanja poslavlja od svojega najmlajšega 
občinstva. V predstavi so stkane ne le glasbene uspešnice, 
ki so zaznamovale marsikatero otroštvo, temveč gre za 
mozaik nostalgije, čustev, pristnega otroškega veselja. 
Romana se je projekta lotila profesionalno, k sodelovanju 
pa povabila številne sodelavce, ki so poskrbeli, da pred-
stava res odraža četrt stoletja, ki ga je posvetila otrokom.
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Stran 14 
16. oktober 2014
Igrana otroška predstava
PEPELKA
Lutkovno gledališče Ljubljana
60 min

Stran 15 
27. november 2014 
Lutkovno-igrana predstava z glasbo
DUHEC pUHEC
Talija, ustvarjalni laboratorij Celje
35 min

Stran 16 
18. december 2014 
Igrana lutkovna predstava
tRIJE pRAšIČKI
Festival Velenje
35 min

Stran 17 
12. februar 2015
PEDENJPED
Stalno slovensko gledališče Trst
30 min

Stran 18 
april 2015 
Glasbeno-igrana otroška predstava
ROmANA, OtROCI IN pOšASt pOzAbAAA
60 min

Otroci bodo lahko sodelovali pri nagradni igri v Utripu in 
na facebook profilu ZKŠT Žalec,  kjer bomo med prispe-
limi risbicami za vsako predstavo izžrebali po eno risbico 
ter jo objavili na facebook strani in v mesečnem časopisu 
Utrip Savinjske doline. Vsakokratni nagrajenec pa bo 
prejel tudi eno abonmajsko vstopnico za predstave CICI 
abonmaja v sezoni 2015/2016. Risbice pošljite na elek-
tronski naslov zkts.program@siol.net ali po pošti na ZKŠT 
Žalec, Lidija Koceli. 
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 Lutkovno gledališče Ljubljana
Igrana otroška predstava, namenjena otrokom 
od 5. do 8. leta starosti, dolga 60 minut.

Režija:   Ivana Djilas
Avtor songov: Branko Završan
Avtor glasbe: Boštjan	Gombač
Igrajo:  Ajda Toman (Pepelka), Rok Kunaver 
(Princ), Nina	Ivanič (Bruhilda),	Alenka	Tetičkovič	
(Grozilda), Nina	Skrbinšek	(Kuhar), Urška	Hlebec	
(Mačeha), Jernej Kuntner (Oče),	Iztok	Valič	(Kralj),  
Jernej	Čampelj,	k.	g. 

Predstava je ravno prav klasična in nič premalo sodobna. 
Po svetu kar mrgoli različic Pepelke, od opernih do 
gledaliških in televizijskih. Vse se dogaja okrog deklice, 
ki se ji je godila krivica, na koncu pa je poplačana z lju-
beznijo princa.
Sodobni čas prinaša sodobne različice, saj so stereotipi 
iz prve Pepelke vendarle malo zastareli. V tej uprizoritvi 
se srečamo z odločno in neodvisno Pepelko, ki nikakor ni 
od muh. Zlobna mačeha in zoprni polsestri jo s prevaro 
spravijo v nemilost pri očetu in oče, ki je kraljev minister, 
jo za kazen pošlje v kuhinjo. Oj, gorje! Ampak Pepelka ne 
pleše prav dolgo tako, kot ji zapovedujejo. Stvari vzame 
v svoje roke, si sama sešije obleko za na ples in na plesu 
popolnoma očara princa. Toda naš princ je žal prejkone 
nadut, vase zaverovan in neskončno razvajen. Pepelka 
se bo morala odločiti, kako pa kaj. Vendar pa Pepelka 
ne bi bila Pepelka, če se ne bi lahkotno zasukala proti 
srečnemu koncu …

. 

16. oktober 201414
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Simona Semenič
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 Talija, ustvarjalni laboratorij Celje
Lutkovno-igrana predstava za otroke od 5. do 12. leta 
starosti, dolga 35 minut.

Režija:   Michael	Alujevič
Igrata:   Barbara	Vidovič	in	
  Andrej Zalesjak

Fijuuu fiii! Fijuuu fii, duhec Puhec Buhihi.
Kamor on se zavihti, strah zareže med kosti.
Hitro si junak premisli, vici niso nič več kisli.

Hudobija izpuhti, kot mehurček milnati.
Zdaj so pridni in prijazni, prej otroci čisto blazni.

Otroci v bloku Cincili so zelo poredni. Razbijejo vazo, po-
packajo prt in stene pobarvajo s črno barvo. Ne staršev, 
ne učiteljev, ne babic in dedkov, ne tet in stricev ne ubo-
gajo. Po nasvetu modrega starčka Martina pišejo starši 
na Celjski grad, kjer imajo duhovi akademijo. Ravnatelj 
naloži rešitev problema Duhcu Puhcu. Ko pride Puhec v 
blok porednih otrok, se stvari obrnejo na glavo. Najprej 
se zdi, da mu nikoli ne bo uspelo opraviti naloge. Vendar 
s pomočjo Martina in veliko mero dobrote spravijo v red 
trdobučne male poredneže.
Ko zapade prvi sneg, jim Duhec Puhec skrije vsa topla 
oblačila. Otroci morajo popraviti vse, kar so popackali in 
razbili, nato jim topla oblačila vrne in spet se lahko gredo 
ven igrat. Otroci postanejo prijazni in vljudni, v blok pa se 
spet naselita smeh in sreča.

27. november 2014
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 Festival Velenje
Igrana lutkovna predstava, idealna za otroke od treh do 
desetih let, a zabavna tudi odraslim. Traja 35 minut.

Režija:   Alice	Čop
Glasba:  Gorazd	Planko
Izdelava lutk: družina	Čop
Igrajo:  Vanja	Kretič,	Maja	Smajilović,		 	
  Mitja Švener

En, dva prašička sva,
kruli kruli laj, kruli kruli laj!

Hop, hop skačeva
iz blata v lužo in nazaj!

Naša dva prašička sta zelo plašna in se zelo bojita otrok. 
Toda, če jima boste pomagali, se bosta opogumila in s 
svojimi igračami samo za vas odigrala svojo najljubšo 
pravljico. O, katero že? O treh prašičkih, seveda!

Nekoč je živela stara svinja, ki je imela tri prašičke. Bila je zelo 
revna, le težko jih je preživljala, zato jih je nekega dne pokli-
cala k sebi in jim rekla: "Ljubi prašički, dovolj ste veliki. Poj-
dite po svetu in si postavite svoj dom. Glejte, da bo varen in 
trden, kajti mlademu prašičku se lahko primeri marsikaj. Ne 
bojte se dela, poslušajte pamet, pa vam bo vse prav dobro 
šlo." Tako so prašički odšli po svetu, vsak svojo srečo iskat ,,,

. 

18. december 201416

Tr
ije

 p
ra

ši
čk

i

Alice Čop
(po motivih angleške ljudske pravljice)
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 Stalno slovensko gledališče Trst
Predstava za predšolske otroke in otroke prve triade 
osnovnih šol, dolga 30 minut.

Režija:   Primož	Forte
Avtorja 
pedenjglasbe:	 Nana	Forte	in	Jure	Ivanušič
Igra:   Primož	Forte

Razstava pack malega slikarja, igranje brez posluha in 
brez not, boj proti bratcu v ogledalu, preoblačenje v 
viteza Hrabrožličnika, ki bi pojedel štiri tone čokolade ... 
To so doživetja in male pustolovščine porednega Pedenj-
peda, junaka slovenske otroške literature, ki je kot ve-
lika uspešnica lanske sezone stopil na deske tržaškega 
gledališča. 
Pedenjped je neurejen in nagajiv sladkosned z neukrotlji-
vo umetniško žilico, ki ne žanje vedno veliko odobravanja 
s strani odraslih. Režiser in igralec Primož, ki je upodobil 
malega dečka, je skušal svoj projekt opisati z naslednjimi 
besedami: »Današnji otroci večino prostega časa preživijo 
pred televizorji in raznimi elektronskimi pripomočki. Pedenj-
ped pa se zabava in igra, kot smo se igrali mi – z barvicami, 
s flavto in veliko mero domišljije. Čeprav je lump, vseeno mis-
lim, da je bolje, če otrok poriše steno, polije barvo in pušča 
naokrog med policami na pol polizane lizike, kot da cele 
dneve igra videoigrice in bulji v ekran.«

12. februar 2015
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Niko Grafenauer 
in Primož Forte
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Lojze Krajnčan

Glasbeno-igrana otroška predstava, 
dolga 60 minut.

Režija:   Ivana Djilas
Koreografija: Kaja	Janjić
Igrajo:  Romana	in	Žiga	Krajnčan,		
Kaja	Janjić,	Gašper	Kunšek,	Simona	Kočar,	
Daniel	Petković,	mladi	plesalci	Plesnega	kluba	
Miki	pod	vodstvom	Saše	Eminič	Cimperman,	
pevski	zbor

Deželo Romaninih pesmi je napadla hudobna prestrašena 
pošast Pozabaaa. Hrani se  s časom, ki ga otroci in odrasli 
prebijemo pred televizorjem in računalnikom. Zaradi 
tega so otroci pozabili vse pesmi, ki so jih prej poznali. Po-
zabili so peti o gusarjih, zajčkih, levih, klovnih, murenčkih, 
čebelicah, ... a gotovo se da kaj storiti. Mišek Miško (ki ga 
je strašna pošast tudi ujela) in Romana (ki teh težav, hvala 
bogu, nima) se odpravita na pot od pesmi do pesmi, da bi 
skupaj z junaki pesmic in pomočjo otrok premagali Poza-
booo. Jim bo uspelo? Nikar ne dvomite.
S to glasbeno predstavo se Romana Krajnčan po 25 letih 
glasbenega ustvarjanja poslavlja od svojega najmlajšega 
občinstva. V predstavi so stkane ne le glasbene uspešnice, 
ki so zaznamovale marsikatero otroštvo, temveč gre za 
mozaik nostalgije, čustev, pristnega otroškega veselja. 
Romana se je projekta lotila profesionalno, k sodelovanju 
pa povabila številne sodelavce, ki so poskrbeli, da pred-
stava res odraža četrt stoletja, ki ga je posvetila otrokom.
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Stran 20 
16. oktober 2014
Igrana otroška predstava
PEPELKA
Lutkovno gledališče Ljubljana
60 min

Stran 21 
13. november 2014 
Animirana predstava s pripovedovalcem
MARTIN KRPAN
SNG Opera in balet Maribor 
in SNG Drama Ljubljana
40 min

Stran 22 
3. december 2014 
Gledališka predstava
pROStO pO pREšERNU
Cankarjev dom in Zavod Margarete Schwarzwald
55 min

Stran 23 
april 2015 
Glasbeno-igrana otroška predstava
ROmANA, OtROCI IN pOšASt pOzAbAAA
60 min

19

Vse predstave so v dopoldanskem času.



 Lutkovno gledališče Ljubljana
Igrana otroška predstava, namenjena otrokom 
od 5. do 8. leta starosti, dolga 60 minut.

Režija:   Ivana Djilas
Avtor songov: Branko Završan
Avtor glasbe: Boštjan	Gombač
Igrajo:  Ajda Toman (Pepelka), Rok Kunaver 
(Princ), Nina	Ivanič (Bruhilda),	Alenka	Tetičkovič	
(Grozilda), Nina	Skrbinšek	(Kuhar), Urška	Hlebec	
(Mačeha), Jernej Kuntner (Oče),	Iztok	Valič	(Kralj),  
Jernej	Čampelj,	k.	g. 

Predstava je ravno prav klasična in nič premalo sodobna. 
Po svetu kar mrgoli različic Pepelke, od opernih do 
gledaliških in televizijskih. Vse se dogaja okrog deklice, ki 
se ji je godila krivica na koncu pa je poplačana z ljubeznijo 
princa.
Sodobni čas prinaša sodobne različice, saj so stereotipi 
iz prve Pepelke vendarle malo zastareli. V tej uprizoritvi 
se srečamo z odločno in neodvisno Pepelko, ki nikakor ni 
od muh. Zlobna mačeha in zoprni polsestri jo s prevaro 
spravijo v nemilost pri očetu in oče, ki je kraljev minister, 
jo za kazen pošlje v kuhinjo. Oj, gorje! Ampak Pepelka ne 
pleše prav dolgo tako, kot ji zapovedujejo. Stvari vzame 
v svoje roke, si sama sešije obleko za na ples in na plesu 
popolnoma očara princa. Toda naš princ je žal prejkone 
nadut, vase zaverovan in neskončno razvajen. Pepelka 
se bo morala odločiti, kako pa kaj. Vendar pa Pepelka 
ne bi bila Pepelka, če se ne bi lahkotno zasukala proti 
srečnemu koncu …

. 

16. oktober 201420
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SNG Opera in balet Maribor in SNG Drama Ljubljana
Animirana predstava s pripovedovalcem, dolga 40 minut - 
DRUGA triada

Režija in scenarij: 
Janez Burger
Glasba:
Sašo Kalan
Kostumografija:
Alan Hranitelj
Animatorji: Zarja	Menart,	Andreja	Goetz,	Timon	Leder,	Matej	
Lavrenčič,	Jernej	Žmitek
Glasovi: Jernej Šugman, Vlado Novak, Davor Herga, Irena Var-
ga,	Bojan	Maroševič,	Ksenija	Mišić,	Nejc	Ropret,	Viktor	Meglič,	
Matevž	Biber,	Ivica	Knez,	Mirjana	Šajinović
Levstikova pripovedka o Martinu Krpanu z Vrha (1858), mitskem 
heroju 19. stoletja, je nedvomno material, ki je globoko ukorenin-
jen v kulturni zavesti vsakega Slovenca. Vendar današnji mladi 
rastejo v svetu avdiovizualnih senzacij – od televizije preko kina 
do internetnih in videoigric ter raznih aplikacij na pametnih tele-
fonih –, zato je pravi čas, da se na nov, njihov način soočimo z 
magičnostjo, a domačnostjo pripovedi, v kateri je Martin Krpan 
pravzaprav temeljni in brezčasni slovenski superjunak. 
Martin Krpan, samosvoj in preprost človek, se je ukvarjal s tiho-
tapljenjem angleške soli, zaradi česar si je nakopal neštete pro-
bleme z oblastjo. Nekega dne sreča cesarja in ga preseneti s svojo 
silno močjo, zato je kmalu poklican na dvor. Dunaj namreč ustra-
huje strašni Brdavs, ki neusmiljeno seka vse, kar mu pride naproti. 
Preprost, a preudaren, kakršen je, z nenavadno lahkoto opravi z 
Brdavsom. Njegovo delo je opravljeno, priskrbi si le še dovoljenje 
za tovorjenje angleške soli in se s svojo kobilico odpravi domov. 
Osnovni in izhodiščni lik pripovedovalca, ki je ubesedil Levstikovo 
pripovedko, krepijo videoanimacije. S pomočjo le-teh in ob popol-
ni podpori drugih avdiovizualnih polnil ustvarja pripovedovalčeva 
zgodba v odrskem prostoru kompakten svet sodobne avdiovi-
zualne pripovedi. Na tak način je svoboda domišljije brezmejna. 

13. november 2014
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Fran Levstik

Vodja animacije 
in scenograf: Nejc Saje
Ilustrator: Natan
Pripovedovalec: 
Vladimir	Vlaškalić	
ali Janez Škof



Cankarjev dom in Zavod Margarete Schwarzwald
Gledališka predstava, dolga 55 minut - TRETJA triada.

Režija:   Maruša Kink
Glasba:  Boštjan	Gombač
Kostumografija: Tina	Bonča
Igrajo:  Jernej	Čampelj,	Tina	Gunzek	in		 	
	 	 Saša	Pavlin	Stošić

Vsem poznane Prešernove pesnitve, ki so tudi del redne-
ga učnega programa, so v predstavi Prosto po Prešernu 
izhodišče za napeto zgodbo. Junake pesnitev Turjaška 
Rozamunda, Povodni mož, Lepa Vida, Krst pri Savici (in še 
nekaterih drugih) preigravajo trije mladi igralci. Zgodbo 
in nepredvidljivo, sveže interpretirano dogajanje, rišejo 
z inovativnimi življenjskimi, humornimi in abstraktnimi 
vložki. Natančno analiziranje Prešernovega življenja in 
ustvarjanja je avtorje pripeljalo do zanimive in poučne 
uprizoritve. Duh časa, v katerem nastaja, pomagajo 
slikati moderna kostumografija in scenografija, avtorska 
glasba in trije zanosa polni izvajalci, ki drzno oživijo lik in 
delo dr. Franceta Prešerna. Spoštljivo do njegovega dela, 
človeško do njegovih likov, raziskujoče do njegovega 
življenja. Prosto po Prešernu.
. 

3. december 2014 – 
ta veseli dan kulture22
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Maruša Kink, Simona Hamer
in Mija Špilar
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Lojze Krajnčan

april 2015
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Glasbeno-igrana otroška predstava, 
dolga 60 minut.

Režija:   Ivana Djilas
Koreografija: Kaja	Janjić
Igrajo:  Romana	in	Žiga	Krajnčan,		
Kaja	Janjić,	Gašper	Kunšek,	Simona	Kočar,	
Daniel	Petković,	mladi	plesalci	Plesnega	kluba	
Miki	pod	vodstvom	Saše	Eminič	Cimperman,	
pevski	zbor

Deželo Romaninih pesmi je napadla hudobna prestrašena 
pošast Pozabaaa. Hrani se  s časom, ki ga otroci in odrasli 
prebijemo pred televizorjem in računalnikom. Zaradi tega 
so otroci pozabili vse pesmi, ki so jih prej poznali. Poz-
abili so peti o gusarjih, zajčkih, levih, klovnih, murenčkih, 
čebelicah, ... a gotovo se da kaj storiti. Mišek Miško (ki ga 
je strašna pošast tudi ujela) in Romana (ki teh težav, hvala 
bogu, nima) se odpravita na pot od pesmi do pesmi, da bi 
skupaj z junaki pesmic in pomočjo otrok premagali Poza-
booo. Jim bo uspelo? Nikar ne dvomite.
S to glasbeno predstavo se Romana Krajnčan po 25 letih 
glasbenega ustvarjanja poslavlja od svojega najmlajšega 
občinstva. V predstavi so stkane ne le glasbene uspešnice, 
ki so zaznamovale marsikatero otroštvo, temveč gre za 
mozaik nostalgije, čustev, pristnega otroškega veselja. 
Romana se je projekta lotila profesionalno, k sodelovanju 
pa povabila številne sodelavce, ki so poskrbeli, da pred-
stava res odraža četrt stoletja, ki ga je posvetila otrokom.



Stran 25
predvidoma 27. in 28. oktober 2014
Jera Ivanc
PrEVArE
Komedija
Mestno gledališče ljubljansko 
80 minut brez odmora

Stran 26
24. in 25. november 2014
Goran Vojnović
tAK SI
Komedija 
Siti teater in Radio Slovenija
90 minut brez odmora

Stran 27
15. in 16. december 2014
Dušan Jovanović
BORIS, MILEnA, RADKO
Komedija
SNG Drama Ljubljana 
120 minut brez odmora

Stran 28
26. in 27. januar 2015
nina Mitrović
SREČAnJE
Drama
SNG Nova Gorica 
1 ura brez odmora

Stran 29
9. in 10. marec 2015
Aldo Nikolaj
PAROLE, PAROLE
Glasbeno-kriminalna komedija 
Gledališče Koper
90 minut brez odmora

Predstave gledališkega abonmaja 
so ob ponedeljkih in torkih ob 19.30.
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Komedija Mestno gledališče ljubljansko

Režija:   Jaka Ivanc
Glasba:   Davor Herceg
Igrajo:   
• Virginio Bellenzini, obubožani vdovec; Pasquella, njena 

gardedama; Crivello, Flamminiev sluga; Agiato, lastnik 
gostišča - Gašper Tič 

• Lelia, njegova hči Viktorija - Bencik Emeršič
• Fabrizio Bellenzini, njen brat dvojček - Jurij Drevenšek, k. g.
• Clemenzia, njuna dojilja; Scatizza, Virginiev sluga; Gherardo 

Foiani, bogati trgovec in Frulla, lastnik gostišča Pri škisu - 
Uroš Smolej

• Isabella Foiani, njegova hči in Helena, pocestnica - Nika ro-
zman, k. g.  

• Flaminio Carandini, meščan in Pietro, študent - Domen 
Valič  

• Pianist - Jan Sever/Marko Petrušič/Davor Herceg 
Komedija je napisana po renesančnih motivih komične igre 
Gl'ingannati neznanega avtorja in je komedija, »ki se ne pret-
varja, da je kaj drugega« kot to, kar je. Prav to je privedlo klasično 
jezikoslovko Jero Ivanc do tega, da se je lotila priredbe.  Od igre, 
ki je v 16. stoletju trajala kar 4 ure, je Jera Ivanc ohranila osnovni 
zaplet, zgodbo pa razdelila v tri dejanja z 18 prizori. Šest igral-
cev v njej odigra kar 14 vlog. Igralci imajo med prizori zelo malo 
časa, da se preoblečejo, vživijo v drug lik, neprekinjeno ponujajo 
zgodbo in so pri tem kar se da smešni. V igri morajo pokazati 
odlično igralsko znanje, pri čemer jim pomaga osem songov, ki 
pripomorejo k vzdušju predstave, ki spominja na kabarejsko.
Zgodba komedije se vrti okrog mlade Leile, hčere Virginia Bel-
lenzinija, ki, preoblečena v paža Fabia, nastopi službo pri Fla-
miniu iz Modene. Za ta korak se odloči, ko je bila po njuni kratki 
ljubezni primorana za leto dni zapustiti mesto. Flaminio pa se 
je v tem času ogrel za Isabello, hčer boga-tega Gherarda. Leila 
sklene opravljati naloge služabnika in je primorana prenašati 
gospodarjeva ljubezenska sporočila svoji tekmici. Vse skupaj 
se zaplete, saj se Isabella, namesto da bi se vnela za Flaminia, 
zaljubi v paža Fabia, torej v Leilo. Vse se še dodatno zaplete, a 
tudi razplete, ko se v mestu pojavi že dolgo pogrešani Leilin brat 
dvojček, za katerega nihče ni verjel, da je še živ.

predvidoma 27. in 28. oktober 2014
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Komedija  Siti teater in Radio Slovenija

Režija:  Aleksander Popovski
Igrajo: Taksist tadej toš
 Sedem vlog potnikov Klemen Slakonja 

Taksist Roman je nezadovoljen s svojim življenjem, ki ga je za-
peljalo v slepo ulico. Ko je zaradi finančne krize ogrožena tudi 
njegova eksistenca, se potlačene frustracije začnejo dvigovati, 
na plan pa jih povleče prav drugačnost njegovih naključnih so-
potnikov. 

Konceptualni umetnik, vstajniški čefur, transvestit, brezposelni 
kravatar, neizkušeni duhovnik, italijanski turist in drugi potniki 
v Romanovem taksiju iz njega izvabljajo nestrpnost, a tudi vso 
jezo, žalost, ogorčenje in obup, ki se za to nestrpnostjo skrivajo. 

Mesto se je dvignilo na noge, na ulicah so protestniki, Roman pa 
brezciljno kroži naokoli in nima moči, da se jim pridruži. Kakor 
bi že opustil misel na boljše življenje. A nato mu eden njegovih 
sopotnikov zaupa, da pozna njegovo veliko skrivnost in Roman 
se zbudi. 

ŽLAHTnI KOMEDIJAnT 2014: Klemen Slakonja za vloge pot-
nikov v predstavi tak si

Klemen Slakonja je žlahtni komedijant in žlahtna komedijantka v 
enem. Iz celote precizno lušči bistvo in ustvarja karikirane like pot-
nikov ter se sprehodi skozi transformacije današnjega človeka. Z 
neverjetno natančnostjo in vsakič z neizprosno zahtevnostjo do sebe 
in predstave v celoti se prestavlja iz lika v lik ter drobce posameznika 
prevaja v trpko življenje slehernika. Tak si, taki smo.

ŽLAHTnI REŽISER 2014: Aleksander Popovski

ŽLAHTnA KOMEDIJA PO IZBORU OBČInSTVA 2014

Predvidoma 24. in 25. novembra 2014
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Komedija SNG Drama Ljubljana

Režija:   Dušan	Jovanović
Skladatelj: Drago Ivanuša
Igrajo:   
• Milena, igralka, 63 let Milena Zupančič  
• Radko, novinar, 64 let Radko Polič 
• Boris, kapitan dolge plovbe v pokoju, 67 let Boris Cavazza 
• Mama, Radkova mama Alojz Svete 
• Alja, Milenina in Radkova hči, veterinarka, 35 let nina Valič

Ljubezenski trikotnik med upokojeno igralko, njenim možem 
novinarjem in upokojenim kapitanom dolge plovbe, ki je njen 
ljubimec, razburka strasti med udeleženci in med gledalci, torej 
opazovalci te igre, ki je,  kot bi resnično življenje živeli na odru. 

So erotične in ljubezenske dogodivščine pri teh letih sploh še 
primerne? Ali pa morebiti opozarjajo, da nas življenje vedno la-
hko preseneti in se pri tem ne ozira na leta? Pred nami je duho-
vita igra o ljubezenskem ognju v zrelih letih, ki se sprašuje tudi o 
našem odnosu do življenja, ki mu vse prepogosto dovolimo, da 
zdrsne v vsakdanjo rutino.

V krstni uprizoritvi tega Jovanovićevega dela so tri dramske ju-
nake odigrale tri karizmatične osebnosti slovenskega gledališča. 
Ne gre sicer za zgodbe o igralcih samih, vendar je dramsko 
besedilo napisano za tri osebe, ki igrajo nekoga drugega in so 
obenem tudi to, kar so: trije vrhunski igralci, ki v igri prepletejo 
svoje lastne biografije z biografijami dramskih likov, ki jih igrajo.

Bistvo komedije je v zelo posebni dramski zgodbi, v kateri upo-
kojeni kapitan dolge plovbe zapelje poročeno žensko in v kateri 
ta ženska noče zapustiti svojega moža novinarja, urednika, ki je 
tik pred upokojitvijo, temveč vztraja, naj živijo v troje, »v komuni«, 
tj. v poligamiji. Ker se ne mož ne ljubimec nočeta strinjati s to 
vizijo, ju Milena oba zapusti.

15. in 16. december 2014

B
or

is
, M

ile
na

, r
ad

ko

Dušan JovanovićFo
to

: P
. U

ha
n



28

Sr
eč

an
je

nina Mitrović

Drama  SNG Nova Gorica

Režija:  Primož	Bebler
Igrajo: Stanko, oče Bine Matoh
 Andrej, sin Blaž Valič

Tridesetletni sin Andrej po dolgem času obišče neozdravljivo 
bolnega, a sicer še vedno krepkega šestdesetletnega očeta. Sin 
ob prihodu ne ve, da je oče tako zelo bolan. Nikoli v življenju 
si nista bila blizu, se nista ničesar pomembnega pogovarjala, si 
nista znala povedati, kaj v resnici čutita. Pred gledalci stojita dva 
polnokrvna igralska lika, prepolna zatrtih čustev. Njun dialog je 
trpek, odrezav, kot bi drug drugemu v srce zabadala drobna bo-
dalca. Sin obišče očeta, da bi družno napravila inventuro svojih 
zavoženih življenj.

Pred nami oživi celotna bolečine polna družinska saga in občutek 
imamo, da se vse odvija pred našimi očmi: dedek je bil alkoholik, 
oče je nenehno varal mater, ki je umrla sama, zapuščena; hči 
Tanja se ogiba očetu, obiskuje psihiatra, je depresivna ... Ob 
izteku srečanja oče in sin naposled spoznata, da ju vsaj nekaj 
druži: beg pred odgovornostjo. Avtorica pa nazadnje vendarle 
odpre okence, najsi še tako drobno, skozi katero gledalec za hip 
uzre občutljivi, čuteči del očetove duše. Morda vse vendarle ni 
bilo »brez veze«, morda je še upanje. 

Predstavi gledalci ob vsakokratni uprizoritvi namenijo plaz 
aplavzov, tudi stoječih ovacij, saj igralca z živo igro potegneta 
gledalce za seboj in vsak gledalec lahko v dialogih, polnih močnih 
čustev, uzre delček sebe ali svojih nerazčiščenih odnosov zno-
traj družine.

Igralec Bine Matoh s to predstavo odhaja v pokoj, režiser Primož 
Bebler pa je z njo sklenil svojo življenjsko pot. Hudi bolezni ni 
dopustil, da bi mu preprečila načrtovano postavitev in je z odra 
življenja odšel kakor pravi gledališki človek: po uspešni premieri 
svoje zadnje drame.

26. in 27. januar 2015
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Glasbeno-kriminalna komedija Gledališče Koper

Režija:    Jaka Ivanc
Avtor priredb in glasbe: Davor Herceg
Koreograf:  Miha	Krušič
Igrajo:   
• Bruno Igor Štamulak
• Eva Lara Jankovič
• Mario rok Matek
• Pianist Davor Herceg/Joži Šalej

Glavna junakinja je ženska, ki ogromno govori, a za svojimi 
besedami ne stoji, torej govoriči, tudi njena soigralca sta nag-
njena k intenzivnemu trošenju praznih besed, sploh se pa v 
predstavi ogromno poje, zato je naslov predstave Parole, parole 
( v prevodu dr. Igorja Sakside Nakladaš, nakladaš) popolnoma 
upravičen.

Parole parole je naslov sanremske popevke iz leta 1972, s ka-
tero sta na tem festivalu zmagala Mina in Adriano Celentano. 
V slovenščino jo je prepesnila Elza Budau, zapela pa sta jo Elda 
Viler in Boris Cavazza.

Nesrečno poročena tovarnarjeva žena, ki je za povrh še zelo 
samoljubna, si prizadeva vzpostaviti ljubezensko zvezo z zadrtim 
samcem Brunom in ga pri tem nič kaj rahločutno najprej spravi v 
zapor in nato še v norišnico in to samo zato, da reši svojo lastno 
kožo. Po njeni zaslugi je nesrečni Bruno obdolžen, da je zakrivil 
hudo prometno nesrečo. Ko se Eve skorajda otrese, pa spozna, 
da se je vanjo zaljubil. Eva pa je poročena in ljubimca do popolne 
sreče loči le še dolgočasni, a dobrodušni mož Mario.  Eva se 
odloči, da ga je treba ubiti, na oni svet pa naj bi mu seveda po-
magal Bruno. A razplet je vse prej kot pričakovan ...

9. in 10. marec 2015
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A Stran 31
Lada Kaštelan, Livija Pandur (po Rihardu III. 
in rihardu II. Williama Shakespeara 
v prevodu Mateja Bora) 
rIHArD III. + rIHArD II
Drama
SNG Drama Ljubljana 
135 minut z odmorom

Stran 32
Jaša Koceli
CAfé DADA
Kabaret 
MGL Mestno gledališče ljubljansko
95 minut brez odmora

Stran 33
Andrej E. Skubic
PAVLA nAD PREPADOM
Drama
Slovensko mladinsko gledališče 
(Ogled v dvorani Festivala Velenje) 
75 minut brez odmora

Stran 34
Giacomo Puccini
DEKLIcA Z ZAHODA
Opera 
SNG Opera Maribor

Stran 35
19. junij 2015
Festival šansonov La Vie En Rose 
Cafe Teater in Cankarjev dom



31

Drama SNG Drama Ljubljana
Režija:   Tomaž	Pandur
Dramaturgija:  Livija Pandur
Scenografija:  Sven Jonke (Numen)
Glasba:  Primož	Hladnik,	Boris	Benko	(Silence)
Igrajo:   

Kralj Rihard III. Branko Šturbej
Kralj Rihard II. Saša Tabaković
Henrik Bolingbroke, kasneje Henrik IV. Jernej Šugman
Lady Ana Polona Juh
Kraljica Elizabeta Silva Čušin
Vojvoda Yorški Alojz Svete
Vojvoda Clarence Klemen Slakonja
Robert Brakenbury Uroš fürst
Aumerle Klemen Janežič
Kralj Edvard IV. robert Korošec
Kralj Radko Polič

Režiser Tomaž Pandur se po motivih historičnih kronik Wil-
liama Shakespeara Rihard III. in Rihard II. ukvarja z »velikim 
mehanizmom« krvave zgodovine vzpona na oblast, izgube 
oblasti, in posledično smrti skozi psihologijo osebnosti, ki so v 
svojem osnovnem bistvu danes še vedno aktualne, prisotne in 
prepoznavne. Večno hlepenje po moči in oblasti je boj na več 
ravneh zavesti in razkriva  človeške strasti, slabosti in neustav-
ljiv nagon po (samo)uničenju. Odkrivanje »velikega mehanizma« 
pa nas vodi v mehanizem znotraj nas samih, globoko tja, kjer z 
nasiljem ustvarjamo žrtve in kjer kot žrtve postanemo nasilneži. 
Ko hlepimo po moči, zaradi katere zavajamo, obsedamo, 
uničujemo, ranimo, zaradi katere smo brezčutni in brez milosti. 
Toda ko jo enkrat imamo, se ji ne moremo več odreči.
Predstava je razdeljena na tri dele: Vzpon, Padec in Jeruzalem. 
Vzpon na oblast, padec z oblasti in t.i. Jeruzalem kot univerzalni 
prostor prehajanja iz življenja v smrt. V tem mehanizmu zgo-
dovine je protagonist vedno človek, v prepoznavanju lastnega 
bistva in večnem vprašanju: »Sem – nisem? Nisem – sem?« (Ri-
hard II., IV/1) V mreženju odnosov in neusmiljenem boju za pre-
vlado. Rihard III. bi dal kraljestvo za konja, Rihard II. kraljestvo za 
grob. (...) Potem se vse konča v Jeruzalemu. Krona je potovala z 
ene glave na drugo, znotraj je votla, in v tej praznini vlada Kralj.  
Ali krona sama. Kot jelenovo rogovje brez opore, nekje med tem 
in onim svetom. Kot vrh drevesa življenja. 
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Jaša Koceli

Kabaret  MGL Mestno gledališče ljubljansko

Režija:  Jaša Koceli
Dramaturgija: Eva Mahkovic
Glasba:  Miha Petric
Scenografija Darjan	Mihajlović	Cerar
Igrajo: 

Hugo Ball Matej Puc
Emmy Hennings Nina rakovec
Tristan Tzara Domen Valič
Richard Huelsenbeck Jernej Gašperin
Jean Arp Jure Henigman
Marcel Janko/André Breton Jure Kopušar, k.g.

Sredi prve svetovne vojne, februarja 1916 je skupina šestih 
mladih umetnikov, ki so pred vojno iz različnih držav pobegnili v 
Švico, v Zürichu odprla kultni nočni lokal Cabaret Voltaire. Hugo 
Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Jean 
Arp in Marcel Janco so v naslednjih mesecih neumorno pri-
pravljali večere nenavadnih recitalov, plesov, glasbe in razstav, 
ki so napadali in smešili obstoječo kulturo in družbeni red. Da-
daisti so začeli nekaj, kar velja za podlago kasnejšim avantgard-
nim umetniškim prelomom in za kratek čas je majhen lokal na 
Spiegelgasse v Zürichu postal prostor izredne umetniške svo-
bode in invencije.

Režiser Jaša Koceli je za Mestno gledališče ljubljansko zbral 
gradivo po motivih del velikih dadaistov, ga prevedel in z ekipo 
sodelavcev uredil za uprizoritev na Mali sceni. Prostor je po di-
menzijah  podoben originalnemu Cabaretu Voltaire, tudi oder in 
klavir sta na istih pozicijah kot v Zürichu. Po režiserjevih besedah 
gre za generacijsko gledališko ustvarjalnico z izjemnimi mladimi 
igralci. Dado so posvojili kot idejo o novem, udarnem in svežem.

V ljubljanskem Café Dada bodo izvajalci predstavili  nabor 
največjih dadaističnih biserov, od pesmi, manifestov, odlomkov 
in anekdot, vse zaokroženo v formo kabaretnega večera.  
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Drama Slovensko mladinsko gledališče 
(Ogled v dvorani Festivala Velenje)

Režija:   Matjaž	Pograjc
Dramaturgija:  Tomaž	Toporišič
Scenografija:  Tomaž	Štrucel	in	Sandi	Mikuž
Glasba:  Tibor	Mihelič	Syed	in	Marko	Brdnik
Igrajo:   

Stara Pavla, odvetnica Prenner Maruša Oblak
Pavla Katarina Stegnar k.g.
Mlada Pavla Barbara ribnikar k.g.
Čop Primož Bezjak
Brenk, Breiner Uroš Kaurin
Kham, Maček Boris Kos
Tožilec/Sodnik, Giovannini Blaž Šef

Navdih za predstavo Pavla nad prepadom je življenje alpinistke 
Pavle Jesih. Pavla Jesih (1901–1976) je bila iz premožne mesar-
ske družine, gore pa so bile zanjo tisti svet, kjer je lahko začutila 
neodvisnost in obrat od družinske ekonomije.             
Z Miro Marko Debelak sta bili pred vojno prvi in edini dami slo-
venskega, pa tudi evropskega alpinizma. Jesihova je z moškimi 
soplezalci (Miha Potočnik, Danilo Martelanc, Stanko Tominšek 
in Joža Čop) preplezala veliko prvenstvenih smeri v slovenskih 
gorah, večinoma prva v navezi. Njeno gorniško dejavnost je leta 
1933 prekinila huda nesreča v Veliki Mojstrovki, po kateri se je 
usmerila v kino. Mrežo kinodvoran je razširila od Celja, Ptuja do 
Ljubljane, že pred drugo svetovno vojno pa je postala lastnica 
znanega ljubljanskega kina Matica v stavbi Slovenske filharmoni-
je ter kinematografov v Celju in na Ptuju. 
Na idejno pobudo režiserja Matjaža Pograjca se je Pavline zgod-
be lotil prevajalec, dramatik in romanopisec Andrej E. Skubic in 
jo oblikoval v dramo, ki črpa iz raziskovalno odkritega dokumen-
tarnega gradiva. Drama je strukturirana na način prepletanja 
različnih delov oziroma obdobij Pavlinega življenja. Skubic je 
pozabljeno in zatajeno alpinistko predstavil kot mlado intelek-
tualko, ki je sodila v sam vrh slovenskega alpinizma, kot zrelo 
žensko, ki je kljubovala nacizmu, poslovno pa znala pridobiti 
tako Italijane kot Nemce, ki so polnili njene dvorane, ter kot os-
tarelo tiho in ponižano žensko, ki je skromno preživljala svoje 
stare dni na Gornjem trgu v Ljubljani.
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Opera SNG Opera Maribor
Dirigent:   Francesco	Rosa
Režija:   Pier	Francesco	Maestrini
Glasba:   Giacomo	Puccini
Libretto:  Guelfo	Civinini,	Carlo	Zangarini
   
Opera Deklica z zahoda, ki jo je Puccini prišteval med svoja 
najboljša dela in je doživela velik uspeh že po izvedbi v newyorški 
Metropolitanski operi decembra 1910, se po več kot štirih de-
setletjih ponovno vrača na veliki oder mariborske Opere. 
Skladatelj je opero ustvaril leta 1910 na libreto Guelfa Civi-
ninija in Carla Zangarinija, kljub manj pogostemu izvajanju pa 
je danes cenjena predvsem zaradi bogate orkestracije ter 
večje melodične povezljivosti, kot jo lahko zasledimo v Puccini-
jevih prejšnjih delih. Opera prikazuje garaško in nepredvidljivo 
življenje kalifornijskih rudarjev s pogorja Cloudy Mountains v 
obdobju "zlate mrzlice" in sledi vsebini drame Deklica z zlatega 
zahoda (The Girl of the Golden West) ameriškega dramatika 
Davida Belasca, katerega dramsko podlago je Puccini uporabil 
tudi za svojo opero Madame Butterfly. Četudi sta prostor in čas 
opere postavljena v veristični okvir, ki je tedaj, vsaj v Italiji, veljal 
za nov operni trend, pa gre pravzaprav za nadaljevanje tipično 
romantičnih tematik, zlasti iskanja edine prave ljubezni, ki se raz-
vname med rudarjem Dickom Johnsonom s skrivnim bandits-
kim imenom Ramerrez in lastnico točilnice Minnie. V glasbeni 
podobi opere Deklica z zahoda so vidni tudi vplivi skladateljev, 
kot so Debussy, Stravinski in Richard Strauss, ki pa jih je Puccini 
spretno vključil v svoj enkraten in melodično – ekspresiven slog. 

Pevska zasedba še ni znana.
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Cafe Teater  in Cankarjev dom

Cafe Teater že vrsto let vztraja na razvoju slo-
venskega šansona, eden njihovih najvidnejših in 
najuspešnejših projektov pa je vsekakor Festival 
šansonov »La Vie En Rose«. Festival so prvič upri-
zorili leta 2000, vse od takrat pa zaradi izjemne 
kakovosti vsako leto pritegne veliko pozornost 
občinstva in medijev.

Mednarodni večer šansonov je skozi vsa ta leta 
uspel občinstvu prikazati paleto najzanimivejših 
slovenskih in tujih izvajalcev šansonov. Snovalci 
se vsako leto trudijo festival postaviti na višjo kul-
turno in profesionalno raven ter uresničiti bogat 
in raznovrsten glasbeni program.

V letu 2015 bo festival praznoval svojo 15. oblet-
nico delovanja in 100-letnico rojstva izjemne 
šansonjerke, s katero se je začela tudi njihova 
uspešna zgodba. Komu bo festival posvečen, lah-
ko prav gotovo uganete tudi sami. 

19. junij 2015
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Koncerti abonmaja 
narodno-zabavne glasbe 
so ob četrtkih ob 19.30.

Stran 38
Novi spomini
Donačka
Darja Gajšek in Blaž Švab 
6. november 2014

Stran 39
Akordi
Slovenski zvoki
Marko Pezdirc 
11. december 2014

Stran 40
Spev
Slovenski muzikantje 
Kvatropirci 
15. januar 2015

Stran 41
Gadi
Alpski kvintet
Boris Kobal 
26. februar 2015

Stran 42
Modrijani
Veseli svatje
M.J.A.V. 
26. marec 2015
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Ko smo razmišljali, s čim postreči v novi sezoni 
narodno-zabavnih abonmajev, smo imeli pred 
očmi jasno vizijo: ne smemo popustiti. Tako smo 
enajsto leto zapored zbrali preverjene skupine 
in posameznike, ki z energijo in ustvarjalno zag-
nanostjo osrečujejo številne po Sloveniji, mnoge 
tudi izven naše države. Glasba združuje, po-
mirja, lepša vsakdanjik, ponuja nove priložnosti 
za prijetna srečanja. Z veseljem povem na glas, 
da vas v tej sezoni čaka jagodni izbor. Veliko si 
obetamo od povabljenih ansamblov. Verjame-
mo, da jih občudujete tudi vi. Na pladnju je pet 
veličastnih koncertov. Igrali vam bodo najboljši 
med najboljšimi. Naj se zastor dvigne … 

Andrej Hofer
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NOVI SPOMINI 
Harmonikar Klemen Hribar, 
pevec Jože Mikec ter brata Rok 
in Denis Barbo so Dolenjci, ki 
jih enostavno moraš imeti rad. 
Klasični trio s štiriglasnim fan-
tovskim petjem vedno znova 
navduši. Ob ustvarjanju glasbe 
fantje pridno skrbijo za dvig 
natalitete – v svojih vrstah 
imajo namreč kar tri »nove 
spominčke«. Za nadaljevanje 
glasbene tradicije se torej ni 
bati.  

DOnAČKA 
Ponosno radi poudarijo, da so 
si ime nadeli po Donački gori, 
ki se dviga v bližini Rogatca. 
Skupino krasijo pevka in vio-
linistka, sicer učiteljica razred-
nega pouka Barbara Žerjav ter 
fantje (brat in klarinetist) Marko 
Žerjav, harmonikar Matic Viher, 
vokalist in kontrabasist Matjaž 
Kitak ter kitarist Tadej Horvatič. 
Lotevajo se različnih glasbenih 
zvrsti, med drugim so letos po-
leti v stilu 80-ih let vabili tudi Na 
sladoled. 

DARJA GAJŠEK in BLAŽ ŠVAB 
Nov par osrednje oddaje z 
narodno-zabavno glasbo na 
Televiziji Slovenija sta Darja 
Gajšek in Blaž Švab. Uigran dvo-
jec je vajen pevskih odrov, letos 
pa so ju ujele tudi kamere v 
oddaji Slovenski pozdrav. Darja, 
sicer pevka v ansamblu Štrajk, 
in Modrijan Blaž sta prijatelja že 
od prej; dokazala bosta tudi, da 
ne znata samo peti, ampak tudi 
prijeti za kak instrument.

6. november 2014

Novi spomini 
Donačka 
Darja Gajšek in Blaž Švab
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Akordi
Slovenski zvoki
Marko Pezdirc

AKOrDI
Kaj dobimo, če v glasbeni stu-
dio zapremo krovca, orodjarja, 
vulkanizerja in matematika? 
Ansambel Akordi. Sestavljajo 
ga štirje fantje iz postojnskega 
konca. Gojijo pristno narodno-
zabavno glasbo s štiriglasnim 
fantovskim petjem in diatonično 
harmoniko. Simon Šorc, Rok 
Kompara, Vojko Brenčič in Bo-
jan Možina bodo vaša decem-
brska vesela družba.

SLOVEnSKI ZVOKI
Ko potrebujete nekoga, da vas 
po napornem dnevu razvedri, 
so Slovenski zvoki prava izbira. 
Sedež ekipe je sicer v Rogaški 
Slatini, člani pa so z vseh kon-
cev Slovenije, zato tudi igrajo 
vsepovsod. Gonilna sila je klari-
netist Bojan Lugarič, cvet v ekipi 
pevka Tadeja Abram, igrajo pa 
še trobentar Zlatko Žikovšek, 
harmonikar Jože Drugovič, bari-
tonist Boštjan Zajc in kitarist 
Mirko Kosar. 

MARKO PEZDIRc
Kadarkoli so se Zlati muzikanti 
ustavili v Žalcu, je bila dvorana 
kmalu razprodana. Ker skupi-
na že nekaj let ne deluje več v 
takem sestavu, smo se odločili, 
da v goste povabimo takratne-
ga pevca, črnolasca iz Novega 
mesta, ki še vedno očara z gla-
som. Spomnil nas bo na neka-
tere zlate uspešnice Berač, Iskal 
sem in našel, Pepelka …

11. december 2014



SPEV
Po Slakovi poti ali pa priredba 
kake dalmatinske uspešnice – 
nič jim ni tuje. Fantje iz Šaleške 
doline se bodo s pestrim pro-
gramom ponovno predstavili na 
žalskem odru. Harmonikar Erik 
Hribernik, basist in pevec Kristi-
jan Kolenc ter  Marko Berzelak, 
baritonist Edo Rednak in kitarist 
Boštjan Mežnar bodo po več 
kot 12-ih letih igranja in prepe-
vanja poskrbeli, da bo četrtkov 
večer poln nostalgije.

SLOVEnSKI MUZIKAnTJE
Njihova zgodba se je začela že 
davnega leta 1965. Veliko let so 
poklicno igrali v Nemčiji, saj je 
bila njihova glasba, po zaslugi 
pionirja Slavka Avsenika, zelo 
popularna. Za sabo imajo več 
tisoč nastopov in prav toliko 
prevoženih kilometrov, tudi 
gostovanja v Ameriki in Afriki. 
V Savinjsko dolino prihajajo z 
novo pevko Danijelo Pečnik. 

KVAtrOPIrCI 
Basist Gorazd Zapušek, bari-
tonist Jure Jaklič ter tenorista 
Samo Kališnik in Tomaž Krt so 
zadnje leto prava osvežitev in 
popestritev med mladimi vo-
kalnimi skupinami. Priredba 
uspešnice Modrijanov z naslo-
vom Moja jih je izstrelila v 
mnoga slovenska srca. Fantje 
štiriglasno prepričajo tako v 
zabavnem kot v dalmatinskem 
slogu. So prava paša za ušesa.

Spev
Slovenski muzikantje
Kvatropirci

15. januar 201540
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Gadi
Alpski kvintet
Boris Kobal

GADI 
Anže Zavrl, David Novak in 
Primož Ilovar so neustavljivi 
Gadi. Fantje sodijo v skupino 
najbolj zaželenih narodno-za-
bavnih sestavov, ki si jih želijo 
imeti na vsaki dobri veselici ali 
koncertu. Nizajo uspešnico za 
uspešnico, harmonikar Anže 
pa je med natrpanim urnikom 
pred pol leta že obljubil večno 
zvestobo svoji Tini, na poti pa je 
tudi novi član družine.

ALPSKI KVInTET 
Ta unikatni ansambel, znan 
doma in v tujini, igra in raz-
veseljuje že več kot 45 let. Vodi 
ga prepoznavni baritonist Janez 
Per, v ekipi pa so še harmonikar 
Edi Semeja, klarinetist Franjo 
Maček, trobentar Damir Tkavc, 
kitarist Marjan Rolc ter pevca 
Mihael Možina in Anita Zore. 
Vsako leto ansambel povabi 
tudi na tradicionalni Alpski 
večer, ki si ga ogleda več tisoč 
ljudi.

BORIS KOBAL
Tržaški humorist, igralec in 
režiser spravi v smeh tudi tis-
tega, ki je slabe volje. Energija 
in klena pripadnost odru ga 
odlikujeta pri vsakem nastopu. 
Navidezna improvizacija je plod 
izjemnega talenta in neverjetne 
sposobnosti vživljanja v različna 
okolja in situacije. Kritičen, a re-
alen hitro osvoji občinstvo. Nas-
mejte se šalam, ki nimajo dlake 
na jeziku.
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MODrIJANI
Diskoteke so spremenili v 
veselice, dokazali so, da je za 
uspešno kariero treba garati in 
se kaki stvari tudi odpovedati. 
Vedo, da glasba zdravi. Uspelo 
jim je združiti generacije in iz 
narodno-zabavne glasbe ustva-
riti čisti rock'n'roll. Fantovski 
kvartet, na katerega nastop 
morate čakati tudi po več let, 
se z velikim veseljem vrača na 
žalski oder. Obljubljajo eno 
uro neprekinjene zabave z 
največjimi uspešnicami.

VESELI SVATJE
Še vedno veljajo za enega 
najbolj popularnih kvintetov 
na Slovenskem. Pevka Anita 
Kadenšek privablja številne 
poglede, tudi občudovanja ob 
brezhibni pevski izvedbi. Njeni 
fantje so harmonikar Blaž Šenk, 
brata Nejc (bariton) in Dejan 
Dobovišek (klarinet), kitarist 
Toni Zelnik ter trobentar Denis 
Dečman. Pravijo, da pripravljajo 
poskočen četrtkov večer.
 
M.J.A.V. 
Svež glasbeni veter je pred 
dobrim letom združil štiri 
simpatična dekleta. Glasbena 
skupina M.J.A.V. so: Maša Uran-
jek, Jasmina Šmarčan, Ani Frece 
in Ana Golavšek. Talentirane 
vokalistke, tudi instrumenta-
listke, so iz okolice Žalca. Spe-
kter njihovih pesmi je širok, od 
zabavnih, narodno-zabavnih, 
ljudskih, slovenske popevke … 
Lepo jih bo videti in slišati.

Modrijani
Veseli svatje
M.J.A.V.

26. marec 201542
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Abonmajski koncerti bodo potekali
v Grajski Megi pri Dvorcu Novo Celje
ob nedeljah ob 17. uri.

Stran 46
Irena Zdolšek in Urška Arlič Gololičič 
28. september 2014

Stran 47
Nagrajenke tekmovanja Svirel 
9. november 2014

Stran 48
Izidor Erazem Grafenauer 
18. januar 2015

Stran 49
Citrarki z Mozaretuma 
15. marec 2015

Stran 50
»Notice« 
19. april 2015

Stran 51
Citrarski orkester iz Gradca
14. junij 2015
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Četrta sezona citrarskega abonmaja bo najdaljša 
doslej. Koncerti se bodo vrstili že od zadnje sep-
tembrske nedelje pa kar do srede junija. Program 
bo tokrat še bolj pisan kot prejšnja leta. Od kon-
certa uveljavljene mlade sopranistke ob citrarski 
spremljavi do koncerta citrarskega orkestra iz 
Gradca. Tako kot lani bodo prireditve v prosto-
rih Grajske Mege, le zadnjemu koncertu, ko bo 
nastopal citrarski orkester in bo že malo tople-
je, bomo zaradi prostorskih zahtev prisluhnili v 
glavni dvorani Dvorca Novo Celje. Poleg nastopa 
citrarskega orkestra bo novost tudi en necitrar-
ski koncert, ko nas bo s svojim glasbilom očaral 
uspešen mlad kitarist. Namenoma, da med naše 
poslušalce privabimo tudi ljubitelje šestih strun, 
ljubiteljem citer pa pokažemo še druga obzorja 
glasbe brenkal. Poleg že uveljavljenih glasbenikov 
in mladih, ki stopajo na profesionalno glasbeno 
pot, boste lahko prisluhnili tudi skupini starejših 
citrark, ki so svojo poklicno kariero v glavnem že 
zaključile, v tretjem življenjskem obdobju pa se 
posvečajo svoji na novo odkriti ljubezni – citram. 
Tokrat vam abonma ponuja kar šest koncertov, 
ki bodo vsak na svoj način nagovarjali občinstvo. 
Kljub razširitvi programa, cena abonmaja ostaja 
enaka kot prejšnja leta in to je še razlog več, da 
si privoščite abonma in šest nedeljskih poznih 
popoldnevov preživite v družbi strun.

Peter Napret, umetniški vodja abonmaja
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Zgradba Grajske Mege se nahaja v parku Dvorca 
Novo Celje in je nekdaj služila kot pristava tega 
dvorca. Danes je zgradba sodobno urejena, a 
ohranja duha nekdanjih časov. Mega s povezovan-
jem ljudi gradi središče poslovno-družabnega 
dogajanja in naravnega stila življenja. Med dru-
gim pa v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport 
in turizem Žalec uresničuje nekatere kulturne 
projekte, med katerimi je tudi citrarski abonma. 
Ker ste se obiskovalci koncertov že vajeni seliti v 
različne prostore Spodnje Savinjske doline, ver-
jamemo, da bo tudi letošnja pot v Novo Celje za 
vas zanimiva. Pred ali po koncertu boste lahko po-
pili kavico ali čaj, pa tudi nakupili nekatere izdelke 
domačih obrti tega okolja. Dvorec Novo Celje 
sodi med najpomembnejše posvetne spomenike 
baročne arhitekture na Slovenskem. Prvotna zu-
nanja podoba se je z malenkostnimi spremem-
bami ohranila do danes. To velja žal le za zunanjo 
podobo, notranjost pa je zaradi številnih predelav 
in prezidav, ki so jih povzročale različne namemb-
nosti, izgubila večino umetniško-spomeniških 
lastnosti in ostala brez celotne opreme. A kljub 
temu lahko v notranjosti še vidimo odlične ro-
kokojske štukature. Dvorec je doživel čase velike 
slave in žalostno usodo propadanja. Tu je v prvi 
polovici 19. stoletja živela prva slovenska pesnica 
Fanny Hausmann, tu se je začela pisati zgodovina 
hmeljarstva; od tod so med drugo svetovno vo-
jno v smrt odpeljali duševno prizadete bolnike, 
tu so se zdravili ranjeni nemški vojaki, tu je bila 
bolnišnica za pljučne bolezni … Po letu 1980 so 
dvorec popolnoma izpraznili, od leta 1995 pa je v 
lasti Občine Žalec, ki si po svojih močeh prizadeva 
vdihniti dvorcu novo življenje. Prva poteza je že 
bila obnova dvorne kapele. Notranjost dvorca si 
boste lahko ogledali ob zadnjem koncertu.
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Irena Zdolšek in Urška Arlič Gololičič
cITRE In VOKAL
Sopranistka Urška Arlič Gololičič je diplomirala na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani pri izr. prof. Irene Baar, 
podiplomski študij pa je opravila pri izr. prof. Vlatki 
Oršanić. Prejela je študentsko Prešernovo nagrado in 
zmagala na več državnih in mednarodnih tekmovan-
jih. Je aktualni slovenski Puccinijev glas. Sodelovala je 
z več priznanimi domačimi in tujimi orkestri. Na oper-
nem odru je debitirala v Lublinski operi na Poljskem. 
Sledila so gostovanja v več različnih operah v tujini. 
Na odru ljubljanske opere je debitirala leta 2012, od 
lanske sezone pa je tam zaposlena kot solistka. Zape-
la je tudi v filmu “In darkness” hollywoodske režiserke 
A. Holland, ki je bil nominiran za Oskarja 2012. 
Citrarka Irena Zdolšek je diplomantka Visoke šole 
za glasbo v Münchnu, kjer je opravila tudi umetniško 
specializacijo. Na citrarskem abonmaju je sodelovala 
že v dveh sezonah. Je ena izmed naših najbolj deja-
vnih citrark, prejemnica več priznanj na slovenskih 
in mednarodnih tekmovanjih. Poleg poučevanja (GŠ 
Celje in Slovenska Bistrica) se ukvarja s promocijo 
citer in nastopa solistično in v raznih projektih, sa-
mostojno pa je posnela dve zgoščenki. Je pobudnica 
novih slovenskih del za citre, sama pa je napisala več 
zvezkov učbenika za citre in zbirke skladb za otroke.
Sopranistka Urška Arlič Gololičič in citrarka Irena 
Zdolšek sodelujeta od leta 2008. V tem obdobju sta 
izvedli veliko koncertov in koncertnih nastopov. 
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Irena Zdolšek in Urška Arlič Gololičič

28. september 2014
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Brina Gabrovec,  Sara Gabrovec, 
Živa Grobelnik, neli Zidar Kos, Karmen Zidar 
Kos

Citrarski trio Glasbene šole Risto Savin Žalec 
sestavljajo sestri Brina in Sara Gabrovec ter 
Živa Grobelnik. Zasedba se je oblikovala pod 
mentorstvom Neli Zidar Kos, z namenom, da 
se udeležijo 6. mednarodnega glasbenega tek-
movanje Svirel 2014 v Štanjelu, marca 2014. Pri-
igrale so si  zlato priznanje in posebno nagrado 
ZKŠT Žalec: koncert v citrarskem abonmaju.  Vse 
tri so bile že nagrajene na prejšnjih citrarskih tek-
movanjih tudi v solističnih kategorijah in spadajo 
med najuspešnejše citrarke svoje generacije v 
Sloveniji. Brina in Sara igrata poleg citer tudi klavir, 
vse tri pa so se citer doslej učile pri profesoricah 
Ireni Tepej, Doroteji Dolšak in Neli Zidar Kos.

neli in Karmen Zidar Kos prihajata s Ponikve pri 
Žalcu in sta zelo uspešni glasbenici, večkrat nag-
rajeni na regijskih, državnih in mednarodnih tek-
movanjih. Veliko nastopata s citrami v duetu, po 
Sloveniji in v tujini. Karmen je trenutno študentka 
citer na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Mün-
chnu ter orgel na Mozarteumu v Salzburgu. Neli 
pa je s citrami v Münchnu že diplomirala (leta 
2013) in sedaj poučuje citre na GŠ Risto Savin 
Žalec in v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. Obe 
sta že samostojno nastopili v prejšnjih sezonah 
citrarskega abonmaja, tokrat pa sta si uvrstitev 
v koncertni program pridobili kot nagrajenki 
6. mednarodnega tekmovanja Svirel v Štanjelu.

9. november 2014
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Izidor Erazem Grafenauer, Janja Brlec
KItArSKI KONCErt
Izidor Erazem Grafenauer se je najprej začel učiti 
klavir, nato pa kitaro na Konservatoriju za glasbo in 
balet v Ljubljani pri prof. Evi Hren. Leta 2013 je diplo-
miral na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v razredu 
svojega očeta prof. Andreja Grafenauerja.
Izidor Erazem pogosto nastopa kot solist (kitara, 
lutnja, teorba, vihuela) in komorni glasbenik v Slo-
veniji in tujini (Italija, Nemčija, Francija, Madžarska, 
Avstrija). Je član več ansamblov in komornih zasedb. 
Večkrat je nastopil tudi kot solist z različnimi orkestri: 
z orkestrom Slovenske filharmonije, Mariborske 
opere, Komornim godalnim orkestrom Akademije 
za glasbo in s kitarskima orkestroma Akademije za 
glasbo ter Ljudmila Rusa. V disciplinah kitara in kitar-
ski duo je prejel vrsto nagrad na tekmovanjih v Slo-
veniji (med njimi so tri prve nagrade na državnih tek-
movanjih). Prejel je tudi več nagrad na mednarodnih 
tekmovanjih, med njimi: E. Mercatali v Gorici in Mur-
ski Soboti. Leta 2012 je postal zmagovalec ugledne-
ga kitarskega tekmovanja F. Sor v Rimu, kjer je prejel 
tudi posebno nagrado za najboljšo interpretacijo 
skladb F. Sora. Dobil je tudi dve Prešernovi nagradi 
AG v Ljubljani in sicer l. 2010 za solistične koncerte 
z orkestrom  in v letu 2011 za nastope v baročnem 
triu Hymnia.
Na programu bodo znana dela kitarske literature, da 
pa bo koncert sledil niti citrarskega abonmaja, se bo 
kitaristu pridružila tudi citrarka Janja Brlec.
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Monika Rožej, Urša Matjašec
CItrArSKI KONCErt

Monika Rožej je s citrami pričela pri devetih letih 
pri prof. Citi Galič, nadaljevala pri prof. Petru Na-
pretu, potem pa še na GŠ Laško Radeče pri prof. 
Janji Brlec. Od jeseni 2013 je študentka citer pri 
prof. Haraldu Oberlechnerju na Mozarteumu v 
Salzburgu. Na slovenskih in mednarodnih citrar-
skih tekmovanjih je prejela več visokih priznanj, 
kot na primer posebno nagrado za izvedbo ob-
vezne skladbe na mednarodnem tekmovanju v 
Münchnu, na naslednjem tekmovanju pa najvišje 
priznanje in naziv evropske prvakinje. Z bratom 
Lukom, kitaristom, nastopata v duu in sta bila 
tudi že uspešna na tekmovanjih, pri marsikate-
rem nastopu pa se jima pridruži še najmlajši brat 
Matevž z violino. Udeležuje se seminarjev v Slo-
veniji in tujini. Poleg citer igra tudi klavir in violino 
ter se ukvarja s solopetjem.

Urša Matjašec je doma v Logatcu, kjer se je na 
glasbeni šoli začela učiti citre pri devetih letih pri 
prof. Korneliji Lovko. S citrami je nadaljevala pri 
prof. Ireni Zdolšek. Sodelovala je na različnih tek-
movanjih na državni in mednarodni ravni v solo in 
komorni kategoriji in dosegla bronasta, srebrna in 
zlata priznanja. Na dveh mednarodnih tekmovan-
jih  v Münchnu je prejela posebno nagrado za 
interpretacijo in muzikalnost.  Udeležuje se citrar-
skih seminarjev v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji ter 
igra tudi klavir. Od jeseni 2012 študira citre na 
univerzi Mozarteum v Salzburgu pri prof. Haraldu 
Oberlechnerju.

15. marec 2015
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Boža Bauer, Anica Habjan, Marija Hafner, Marija 
Knific, Betka Kralj, Mihaela Kuzele, Marija Zavrl, 
Breda Kavčič
CItrArSKI KONCErt

Notice so skupina citrark, ki delujejo skupaj od okto-
bra 2013. Vadijo pod okriljem društva Lipa – Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Domžale, sicer pa se gos-
pe vozijo na vaje z Gorenjske, okolice Ljubljane in iz 
samih Domžal. Vse citrajo že nekaj let, bile so ali pa so 
še članice tudi drugih citrarskih skupin (Marjanke iz 
Velenja in Srebrnih strun iz Litije). Prvič se je nova sku-
pina predstavila 8. februarja 2014 v Mestni knjižnici 
Kranj, na Prešernovem smenju. Za to priložnost so si 
nadele začasno ime Gorenjske citrarke, kasneje pa je 
idejo za stalno ime dal njihov mentor Peter Napret. 
Notice mogoče zvenijo tradicionalno tudi zato, ker 
vse igrajo na tako imenovano dunajsko uglasitev.

Čeprav ne delujejo dolgo, so imele že kar nekaj 
nastopov za svoje matično društvo po domovih za 
starejše občane in podobno. Njihov program obse-
ga v glavnem ljudske pesmi, kjer se citram občasno 
pridruži petje, Petrova violina, kakšna harmonika, 
tamburica in podobno. Tudi svoj koncert v okviru 
citrarskega abonmaja bodo zagotovo popestrile s 
kakšnim glasbenim gostom.
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Citrarski orkester prvega graškega citrarskega 
društva z dirigentko Josefo tasotti
CItrArSKI KONCErt

Prvo graško citrarsko društvo (Erster Grazer 
Zitherverein) je bilo ustanovljeno leta 1876 in je 
najstarejše citrarsko društvo v Avstriji. Kljub dve-
ma vojnama društvo nikoli ni prekinilo s svojim 
delom. Trenutno igra v orkestru 14 žensk in en 
moški. Dirigentka orkestra je gospa Josefa Tasotti, 
predsednica društva pa je gospa Susanne Weit-
laner, ki govori slovensko in jo lahko občasno 
zasledimo v naših medijih, saj je koordinatorica 
slovenske manjšine v Avstriji. Glasbeni repertoar 
društva je zelo pester - od stare glasbe do ljudske 
glasbe in malo modernejših zvokov. Vsako jesen 
ima društvo v veliki minoritski dvorani v Gradcu 
(Großer Minoritensaal) svoj koncert, zraven pa 
običajno gostuje kakšen pevski zbor iz okolice. 
Lani so na Avstrijskem Štajerskem praznovali 
obletnico znanega štajerskega pisatelja Petra 
Roseggerja, ki je svojo prvo pesniško zbirko izdal 
pod naslovom "Zither und Hackbrett" (citre in 
oprekelj). Pod tem geslom so skupaj z glasbeno 
šolo Ligist in drugimi glasbenimi skupinami orga-
nizirali koncert ljudske glasbe. Častni gost njihovih 
koncertov je znani graški citrar Johannes Rohrer, 
ki je bil pred leti član orkestra, v 2. sezoni našega 
citrarskega abonmaja pa je kot solist gostoval tudi 
pri nas, takrat na gradu Komenda na Polzeli.

14. junij 2015
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NAPOVEDUJEMO ...

9. – 13. september 2014

23.-25. januar 2015

9. MEDnARODnI FESTIVAL TOLKALnIH SKUPIn
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Literarno-glasbeni večer

Svetlana Makarovič - pripoved
Mar Django Quartet:
Vitali Osmačko - ak. kitara, vokal
Saša Olenjuk - ak. kitara, vokal
Matija Krečič - violina, mandolina
Nikola Matošič - kontrabas

Najnovejša in najlepša izmed baladnih izpovedi Svetlane 
Makarovič, svetlobna, temačna pravljica o Sneguročki, zgodba o 
silni bridkobi in grozi pa obenem nenadkriljivi lepoti, hrepenenju 
in razočaranju... Zgodba, ki se konča z nežnim darilom ruske 
zime.
Ob izidu knjige Balada o Sneguročki se je rodil edinstven lite-
rarno-glasbeni večer, kakršnega v Sloveniji še nismo doživeli, 
saj se vrhunska dramska interpretacija kongenialno spoji z 
prečudovito glasbo, ki se dotakne najglobljega in najbolj skritega 
kotička človeške duše.
Ta večer je darilo najžlahtnejši, najbolj zahtevni publiki, kjer bodo 
ob zgodbi zaživele in se iskrile čudovite ruske baladne pesmi v 
izvedbi virtuoznega kvarteta Mar Django pod vodstvom Vitalija 
Osmačka.

Pravljica pa se rojeva
v časih iz gorja,
iz krivic, solza, obupa
in ponižanja,
a vse hudo se pozabi,
le brezskrbno spite,
saj ne veste, kaj vas čaka,
ko se prebudite.
Spite, mali, spite, mali,
bajuški baju.
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Svetlana Makarovič

28. november 2014
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Barbara Vidovič
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31. december 2014

Talija, ustvarjalni laboratorij Celje
Komedija

Režija:   Michael	Green	Alujevič
Igra:  Barbara	Vidovič
Vabimo vas, da si za letošnje silvestrovo privoščite 
žlahtno urico ženskega pogleda na svet. Komentarji 
obiskovalcev povedo, da so se zabavali oboji - ženske in 
moški, slednji celo še bolj: na glas in nezadržno, saj je 
v predstavi izrečene misli lažje prenesti kot med štirimi 
stenami svojega doma.
Pred nami se v predstavi zvrstijo štirje ženski liki: rekvi-
ziterka Marta, garderoberka Brigitka, bivša prvakinja 
gledališča Rozalija in snažilka Angelca. Marta je polna 
življenskih modrosti in občinstvu predstavi svoj pogled 
na gledališče, na otroke, nogomet in ekologijo, predvsem 
pa na teorijo, da ženske lahko delamo več stvari hkrati, 
moški pa ... Brigitka je želela biti vizažistka, a je pristala v 
karieri garderoberke. Je samska, njen življenjski cilj pa je 
poiskati partnerja. Ona ve, kdaj in zakaj je lepo lagati, zakaj 
prihaja med moškimi in žensakmi do nesporazumov, na-
tanko razloži, ali so prijateljice v življenju res koristne in ve, 
kako lažejo moški in kako lažejo ženske. Rozalija je igral-
ka z bogato kariero za seboj, za katero je vse malo pod 
nivojem, zlasti nesposobni režiserji in mlajše kolegice 
ter sošolke iz otroštva. Zaupa nam tudi, zakaj ženskam 
ne smemo verjeti. Ja, ne lažejo samo igralke ... Snažilka 
Angelca pa samo enemu viru, enemu molčečemu sogo-
vorniku zaupa vse težave in grehe, ki jih vidi v otrocih, so-
sedih, svoji lastni sestri in povsod drugod. Amen!
Vse like igra Barbara Vidovič, igralka, ki je v svoji bogati 
karieri odigrala številne dramske vloge in bila zanje na-
grajena z uglednimi priznanji, med drugim je bila tudi  
Žlahtna komedijantka leta 2008.
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PREMIERE
Milko Šparemblek 
JOHANNES fAUSt PASSION

BALETnA PREMIJERA 
u sklopu 28. Muzičkog biennalEa Zagreb

Ludwig Minkus - Vladimir Malakhov 
BAJADErA

REPRIZE
Lewis Carroll – Robert Moran – Ashley Page 
ALISA

Prema Tolstojevom romanu, na izabranu glazbu 
Petra Iljiča Čajkovskog  
ANA KArENJINA
Adolphe Adam   
GISELLE
Petar Iljič Čajkovski    
OrAŠAr

Izbor bo dogovorjen v septembru.
Fotografija je iz predstave Alisa.
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Stalen dan za obisk predstav in koncertov.
Vedno rezerviran stalen sedež.

Abonenti lahko obdržite lanski sedež ali izberete 
novega.

Ogled predstav po ugodnejši ceni.
Obveščanje o morebitnih spremembah.

Dvorana v Domu II. slovenskega tabora Žalec 
(Aškerčeva 9a) ima 418 sedežev.

POVABILO K VPISU ABONMAJEV
v sezoni 2014/15

PREDNOSTI ABONMAJA

56
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NAČIN pLAČILA

POPUSTI

CENE AbONmAJEV

CItrArSKI ABONMA

20,00 EUR

POTUJOČI ABOnMA 160,00 EUR

CICI ABONMA

GLEDALIŠKI ABOnMA
CONA: RDEČA
 MODRA
 ZELENA

65,00 EUR
55,00 EUR
50,00 EUR

50,00 EURnARODnO-ZABAVnI ABOnMA
40,00 EUR

•    možnost plačila s plačilnimi karticami in Moneto
•    za GLEDALIŠKI, POTUJOČI, NARODNO-ZABAVNI  in  
      CITRARSKI abonma
 * možnost plačila v dveh obrokih (plačilo
    prvega obroka z gotovino ob vpisu, plačilo
    drugega obroka s položnico do 12. 12. 2014)
 * 5 % POPUSTA ob gotovinskem plačilu   
    celotnega zneska 

Ob vpisu gledališkega in narodno-zabavnega abonmaja 
nudimo 10 % popusta za upokojence in 30 % popusta za 
mlade do 30 let, pri citrarskem abonmaju nudimo 10 % 
popusta za upokojence, 30 % popusta mladim do 30 let, 
učenci in dijaki pa lahko koristijo popust v višini 50 %. Popust 
uveljavljate s predložitvijo ustreznega dokumenta (oseb-
na izkaznica, odrezek zadnje pokojnine ali upokojenska 
izkaznica, dijaška izkaznica).
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Mesečni koledar prireditev izide najkasneje do 28. v 
mesecu za prihodnji mesec. Abonenti ga prejmete 
brezplačno na dom, ostali pa ga lahko dobite v TIC-u 
Žalec, pri blagajni v avli Doma II. slovenskega tabora ali pa 
nam pišete preko spletne strani ZKŠT Žalec, kjer se lah-
ko tudi naročite na elektronsko prejemanje mesečnega 
programa.
Program je prav tako objavljen v mesečniku Utrip Savinj-
ske doline in na spletni strani www.zkst-zalec.si.

Opisi predstav in koncertov so povzeti po spletnih 
straneh, gledaliških listih ali informacijah izvajalcev. 
Fotografije, pri katerih avtorji niso navedeni, so iz arhi-
vov avtorjev ali ZKŠT Žalec in s spleta. 

• da prihajate na predstave točno, saj vstop v 
dvorano po začetku predstav in koncertov ni več 
dovoljen;

• da pred pričetkom predstav izključite prenosne 
telefone in druge zvočne naprave;

• da brez dovoljenja ZKŠT Žalec predstav ne foto-
grafirate ali snemate;.

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 15,00 EUR
POTUJOČI ABOnMA 
Cene predstav so različne, informacije v TIC Žalec

KOncERT:
nARODnO-ZABAVnI  12,00 EUR
CItrArSKI  12,00 EUR
CICI PrEDStAVA 5,00 EUR
VOŽKOVO GLEDALIŠČE 4,00 EUR
skupna predstava za Vožkovo gledališče in 
CICI abonma (R. Kranjčan - Romana, otroci 
in pošastna Pozabaa)       4,00 EUR

CENE zA IzVEN

zA DObRO pOČUtJE VSEH ObISKOVALCEV
VAS PROSIMO:

ObVEšČANJE O pROGRAmU

Pridržujemo si pravico do spremembe programov.
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V kolikor ste na sprednji strani naročlnice navedli, da naročate več kot en sedež, vas vljudno prosim
o, 

da navedete im
e in priim

ek dodatnega abonenta v dvorani za izpis ABO
N

EN
TSKE IZKAZN

ICE.

S svojim
 podpisom

 se strinjam
, da m

oj naslov in podatke dodatnega abonenta vodite v registru ZKŠT 
in nas obveščate o predstavah iz abonm

aja in o ostalih prireditvah zavoda.

Z izpolnitvijo naročilnice se zavezujem
 plačati vse naročene sedeže v izbranem

 abonm
aju in v 

prim
eru zam

ude s plačilom
 več kot 30 dni dovoljujem

 tudi sodno izterjavo dolga.

D
atum

: 
 

 
 

 
 

 
 

Podpis:

dodatni abonent

dodatni abonent

m
obilni telefon:

m
obilni telefon:
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V kolikor ste na sprednji strani naročlnice navedli, da naročate več kot en sedež, vas vljudno prosim
o, 

da navedete im
e in priim

ek dodatnega abonenta v dvorani za izpis ABO
N

EN
TSKE IZKAZN

ICE.

S svojim
 podpisom

 se strinjam
, da m

oj naslov in podatke dodatnega abonenta vodite v registru ZKŠT 
in nas obveščate o predstavah iz abonm

aja in o ostalih prireditvah zavoda.

Z izpolnitvijo naročilnice se zavezujem
 plačati vse naročene sedeže v izbranem

 abonm
aju in v 

prim
eru zam

ude s plačilom
 več kot 30 dni dovoljujem

 tudi sodno izterjavo dolga.

D
atum

: 
 

 
 

 
 

 
 

Podpis:

dodatni abonent

dodatni abonent
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Nekoč je živela stara svinja, ki je imela tri prašičke. Bila 
je zelo revna, le težko jih je preživljala, zato jih je nekega 
dne poklicala k sebi in jim rekla: "Ljubi prašički, dovolj ste 
veliki. Pojdite po svetu in si postavite svoj dom. Glejte, 
da bo varen in trden, kajti mlademu prašičku se lahko 
primeri marsikaj. Ne bojte se dela, poslušajte pamet, pa 
vam bo vse prav dobro šlo." Tako so prašički odšli po 
svetu, vsak svojo srečo iskat.

Prvi je šel, šel in srečal moža, ki je nosil slamo. "Lepo te 
prosim, dobri mož, daj mi to slamo," je rekel prašiček. 
"Rad bi si postavil hišico." Mož jo je dal in prašiček si 
je res postavil hišico iz slame. Zlezel je vanjo, si malo 
oddahnil, takrat pa je na vrata potrkal volk. "Prašiček, 
prašiček, le hitro odpri!" "O ne, ne bom! Mi v vsaki 
ščetinici tenko zveni, da volku ni dobro pogledati v oči!" 
Volk je bil hud. "Od jeze bom pihnil in hiško odpihnil, še 
preden prešteješ do tri!" je rekel - in res! Od jeze je pihnil 
in hiško odpihnil in je pojedel prašička.

Drugi prašiček je šel, šel in srečal moža, ki je nosil šibje. 
"Lepo te prosim, dobri mož, daj mi to šibje," je rekel 
prašiček. "Rad bi si postavil hišico." Mož ga je dal in 
prašiček si je res postavil hišico iz šibja. Zlezel je vanjo, 
si malo oddahnil, takrat pa je na vrata potrkal - kdo drug 
kot volk. "Prašiček, prašiček, le hitro odpri!" "O ne, ne 
bom! Mi v vsaki ščetinici tenko zveni, da volku ni dobro 
pogledati v oči!" Volk je bil hud. "Od jeze bom pihnil in 
hiško odpihnil, še preden prešteješ do tri!" je rekel - 
in res! Od jeze je pihnil in hiško odpihnil in je pojedel 
prašička.

Tretji prašiček je šel, šel in srečal moža, ki je vozil ope-
ko. "Lepo te prosim, dobri mož, daj mi to opeko," je 
rekel prašiček. "Rad bi si postavil hišico." Mož jo je dal 
in prašiček si je res sezidal hišo iz opeke. Zlezel je van-
jo, si malo oddahnil, a že je pred vrati zopet stal volk. 
"Prašiček, prašiček, le hitro odpri!" "O ne, ne bom! Mi v 
vsaki ščetinici tenko zveni, da volku ni dobro pogledati v 
oči!" Volk je bil hud. "Od jeze bom pihnil in hiško odpih-
nil, še preden prešteješ do tri!" In volk je pihal in puhal 
in pihal in puhal - zaman. Hiša je stala, ni se podrla, ni se 
zatresla, ni se odprla. Volk je bil hud! "Dobro," je rekel. 
"Če me ti ne spustiš v hiško, si pa sam poiščem pot. Te že 
najdem! Te že ujamem! Ooo, volku ne uideš kar tako." In 
je sklenil, da se do prašička prerine skozi dimnik. Splezal 
je na streho, a prašiček je hitro uganil, kaj bi volk rad. 
Zato je brž podkuril, nad ogenj je postavil največji lonec 
in v njem zavrel vodo. Volk se je spustil skozi dimnik in 
padel naravnost v lonec. Tam se je skuhal in prašičku se 
ga ni bilo več treba bati. Zdaj je imel mir pred njim.

Po tistem je naš prašiček živel srečno in brez skrbi. In 
kdo ve, morda njegova hiša še danes kje stoji...

Za slovo pa še 
obljubljena pravljica ...
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ZKŠT
Zavod za kulturo, šport in turizem 
Žalec
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, www.zkst-zalec.si

Prodaja vstopnic:

TIC Žalec
Šlandrov trg 25

tel. 03 710 04 34

E-pošta: zkst.tic@siol.net

Nakup vstopnic je mogoč tudi:
• na blagajni v Domu II. slovenskega tabora, eno 

uro pred predstavo ali koncertom,
• preko spleta: www.zkst-zalec.kupikarto.si.

Abonmajska knjižica ZKŠT Žalec 
Sezona 2014/15

avgust 2014
Izdajatelj ZKŠT Žalec
Za izdajatelja Matjaž Juteršek

Urednica in lektorica Lidija Koceli

Grafično oblikovanje in priprava za tisk
Studio Smart Design
Simona Kropec

Tiskarna Grafex, d. o. o. Izlake

Naklada 3000 izvodov

Brezplačna publikacija


