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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 7. do 18. 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 enega od koncertov BUMFEST!
(Glej str. 62.)

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

Novi abonenti
od 24. septembra dalje

Informacije in vpis abonmajev
TIC Žalec

Šlandrov trg 25 (Savinova hiša)
03 710 04 34

zkst.tic@siol.net

Dodatne informacije
Lidija Koceli

03 712 12 82
zkst.program@siol.net
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V P I S  A B O N M A J E V

Pridržujemo si pravico do spremembe programov.



4

Valuta gledališča je energija. Gledališče ne more spre-
meniti našega življenja, ker ni dieta, ki bi ponujala hitre 
rešitve, lahko pa vzbudi v nas željo po avtentičnem. 
Lahko nam razkriva resnico o nas samih in našem 
življenju. Včasih se to zgodi potiho, včasih dramatično, 
včasih skozi smeh in včasih skozi solze. Kakorkoli se 
že to zgodi, najpomembnejši je trenutek, ko se čas 
za hip ustavi, pogled se obrne navznoter in se v tišini 
dotakneš bistva. 

(Igor Samobor v Repertoarni knjižici Drame SNG 
Ljubljana za prihajajočo sezono)

Spoštovani obiskovalci 
kulturnih dogodkov ZKŠT Žalec!

V pričujoči Programski knjižici vam ne ponujamo 
le repertoarja naših abonmajskih ciklov, temveč 
predstavljamo tudi program likovnih razstav v Sa-
vinovem likovnem salonu in Dvorcu Novo Celje 
(program pripravlja mag. Alenka Domjan), ter naja-
vljamo nekatere festivale in posamezne dogodke, ki 
smo jih že postavili v koledar naši prireditev. 

Leto 2015 je za zgradbo Doma II. slovenskega tab-
ora jubilejno, trideseto leto obstoja in delovanja. 
Praznujemo pa s pričetkom obnovitvenih grad-
benih del, ki bodo zajela povečanje vhodne avle 
v prvi in energetsko sanacijo zgradbe v drugi fazi. 
Avli bomo tako resnično razširili namembnost, saj 
bo postala dodaten prostor za razstave in druge 
kulturne dogodke ter prostor družabnih srečevanj 
vseh vrst. Tako bo v sodobno prenovljeni avli pros-
tora za prav toliko ljudi, kot jih sprejme naša dvor-
ana.

Obnove smo veseli, hkrati pa se moramo že vna-
prej opravičiti vam, obiskovalcem, ki boste v kultur-
ni hram naslednje štiri mesece vstopali skozi stran-
ske vhode na severni in južni strani zgradbe, ter 
vas prositi za strpnost in razumevanje. Po novem 
letu nam bo vsem skupaj lepše in bolj lagodno, 
srečevanje v naših prostorih pred in po prireditvah 
pa bo še bolj prijetno kot doslej.

Kljub obnovi bodo vse programske vsebine po-
tekale kot običajno. Pripravili smo zanimiv program 
dejavnosti in pri njegovi sestavi upoštevali tudi pri-
pombe in predloge, ki ste nam jih posredovali v an-
ketah.

V Gledališkem abonmaju se tematsko sprehaja-
mo med predstavami, ki želijo v nas zbuditi sproščen 
smeh, ko se dotikamo moško-ženskih odnosov na 
način, kakršnega doslej še nismo poznali; se vzpen-
jamo in padamo skozi življenjsko zgodbo vrhunske 
alpinistke in spretne poslovne ženske Pavle Jesih; 
se grenko nasmihamo in bridko sočustvujemo z 
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damami najstarejše obrti; čutimo brezčasnost klasične 
molierovske komedije, ko se pred nami odvije drama 
naivnega junaka Orgona, ki mu zaupanje svetohlincu in 
hinavcu skoraj do kraja uniči osebno, družinsko in po-
slovno življenje ter se predamo neizčrpnemu vrelcu idej, 
znanja in srčnosti Iztoka Mlakarja, ko pred nami na sebi 
lasten način – s humorjem in songi - razgrinja Jezusovo 
življenje in ga prestavlja v naš čas: kako bi odrešenika 
in njegove vrednote sprejeli danes, ko je svet prav tako 
razslojen na obubožane in bogate kot nekoč. 

V Potujočem abonmaju se bomo v štirih gledaliških 
predstavah srečali z dobrim starim  Švejkom in s Hlapci, 
se zavedali, da sploh ni čudno, kako je končala SFRJ in 
spremljali bogove v iskanju dobrega človeka; v mjuziklih 
pa se bomo predvsem zabavali in uživali v zgodbah in v 
ušesu dostopnih melodijah. Potovali bomo v Ljubljano, 
Maribor, Trst in Zagreb. Otrokom od drugega leta sta-
rosti do konca osnovne šole so namenjene predstave 
Vožkovega gledališča, Cici abonmaja in šolske pred-
stave. Predstave Cici abonmaja smo s četrtka prestavili 
na 10. uro sobotnih dopoldnevov.

Andrej Hofer je že dvanajstič po vrsti sestavil bogat in 
privlačen preplet večerov narodno-zabavne glasbe, 
Peter Napret pa v Citrarski abonma vključuje šest kon-
certov, na katerih se citram pridružujejo tudi drugi instru-
menti: harfa, violončelo, kitara in glas.

Žalec ima tudi bogato galerijsko dejavnost, Savinov 
likovni salon, ki služi galerijskim namenom že od leta 
1971, pa je ena uglednih slovenskih galerij z dolgoletnim 
programskim konceptom, ki vključuje različne generacije 
slovenskih likovnih umetnikov ter vse medije, skozi ka-
tere se likovni ustvarjalec lahko izraža: od klasičnih, kot 
so slikarstvo, kiparstvo, grafika in fotografija do sodobnih, 
kot so video, performans in instalacija. 

Napovedujemo tudi nekaj festivalskih in drugih dogod-
kov, za vse ostalo pa vas bomo prek običajnih sredstev 
obveščanja sproti seznanjali z našimi projekti in dogodki. 
Že nekaj let smo člani velike mednarodne družine festi-
vala stare glasbe Seviqc Brežice, letos smo postali festi-
valsko mesto tudi za slovenski festival avtorske in etno 
glasbe Godibodi in festival uličnega gledališča Ana Deset-
nica.

Skrb za kulturo je ena prioritetnih nalog našega zavoda, si 
pa želimo, da bi tudi vi v svoj vsak dan čim bolj vključevali 
kulturo in umetnost ter na svoji koži občutili blagodejnost 
njenega vpliva, da bi priznavali njeno moč in sprejeli svet-
lobo, ki jo prinaša. »Z lahkoto odpustimo otroku. ki se boji 
teme; prava življenjska tragedija pa je, kadar se odrasli bo-
jijo luči.« (Platon)

Lidija Koceli,
vodja programa Kultura
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Ob zaključku abonmajske sezone 2014/2015 smo 
vas v anketi spraševali po vašem mnenju o gle-
danem programu in o dejavnikih, ki vplivajo na 
odločitev za nakup. Prosili smo vas za oceno posa-
meznih predstav in koncertov ter našega dela.

Od vseh poslanih anket se je odzvalo okrog 30% 
gledaliških abonentov in dobrih 27% obiskovalcev 
narodno-zabavnega abonmaja. Za vaš čas in po-
zornost se vam najlepše zahvaljujemo.

REzultAtI
Gledališki abonma

Celotnemu izboru predstav ste dali povprečno 
oceno 4,3. Najbolj vas je navdušila druga pred-
stava Boris, Milena, Radko 4,7, v 59% je za vas 
najpomembnejši dejavnik pri odločitvi za nakup 
abonmaja zvrst predstave, sledita ji cena in pre-
poznavnost igralcev, ki bodo sodelovali v programu. 
Večina si v naslednji sezoni želi komedij.

S pridobljenimi od-
govori smo vseka-
kor dobili določen 
pregled o kakovosti 
programa, prosto-
rov, osebja. S svo-
jim mnenjem ste 
nas opozorili na 
nekatere nepravil-
nosti in težave ter 
nam  pomagali ob-
likovati program v 
prihodnje.

Bolj kot pomanj-
kljivosti dvorane, 
slabša vidljivost in 
slišnost (zlasti na 

stranskih sedežih v spodnji polovici dvorane) vas 
moti neprimerno vedenje nekaterih obiskovalcev 
(zamujanje na predstave, klepetanje pred in med 
predstavo ter vklopljeni mobiteli). 

Potrudili se bomo 
upoštevati vaše pri-
pombe (izbor zvrsti 
in naslovov pred-
stav, opozorilo o 
izklopu mobitelov 
...) in ugoditi vašim 
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željam, vendar pa nekatere stvari s tehničnega vidika niso 
mogoče.

Vsekakor nas najbolj veseli dejstvo, da ste v 83% potrdili, 
da boste naši abonenti tudi v naslednji sezoni.

Abonma narodno-zabavne glasbe

Celoten izbor programa abonmaja narodno-zabavne 
glasbe ste v 63% ocenili kot odličen. Najbolj všeč vam je bil 
2. koncert z ansambloma Modrijani in Slovenski zvoki ter 
gostom Markom Pezdircem.

S svojimi predlogi za v 
prihodnje, ki jih je precej, 
nam pomagate oblikovati 
program. Med največkrat 
omenjenimi so ansambel 
Toneta Rusa, ansambel 
Saše Avsenika, Poskočni 
muzikantje, Modrijani, 
Primorski fantje …, kot 
gostje pa naj bi sodelovali 
Tadej Toš, Stanka Kovačič, 
Mama Manka, Boris Kopi-
tar, Alfi Nipič … 

Ni bilo zaslediti kakšnih 
posebnih pripomb, ra-
zen tega, da je ozvočenje 
včasih premočno, na kar 
bomo še posebej pozorni.

CICI abonma

Ker je vaše mnenje vsekakor naše vodilo, smo povabili 
tudi vas, starše otrok, ki so CICI abonenti, da nam ob 
zaključku sezone pošljete izpolnjene ankete in tako  s 
svojimi predlogi ter mnenji vplivate na vsebino otroškega 
abonmaja v prihodnje. 

Z vašo pomočjo bi se resnično radi otrokom in vam čim 
bolj približali, zato nam je vsako vaše mnenje dragoceno, 
žal pa nismo prejeli povratnih informacij, saj skorajda ni 
bilo vrnjenih anket.

Pri samih predstavah smo ugotavljali, da največ vaše 
slabe volje  povzroča odločitev, da staršem ne dovolimo 
sedeti v prvih dveh vrstah, čeprav se je v nekaj primerih to 
vendarle zgodilo. Te vrste so namenjene otrokom, ki lah-
ko predstave sami spremljajo. Za naslednje sezone bomo 
nabavili blazine, s katerimi bodo otroci postali »večji« in 
jih tako ne bodo motile visoke glave odraslih pred njimi. 
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Stran 9 
19.-23. oktober 2015
Lutkovna predstava
MUCA COPATARICA

Ela Peroci / Irena Rajh
30 min

Stran 10 
med 30. novembrom in 4. decembrom 2015 
PREDSTAVA PRESENEČENJA

Igralska skupina Vrtcev Občine Žalec

Stran 11 
9.-16. februar 2016
Interaktivna predstava
GlAvA GOR – NOGe DOl

AEIOU Gledališče, Zavod H´art, 
Društvo lutkovnih ustvarjalcev
40 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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Ela Peroci / Irena Rajh

Lutkovna predstava je primerna za otroke od 2. leta dalje.

Oblikovanje lutk: Marina Hrovatin
Scenografija:   Irena Mrhar
Glasba:    Marjan Kunaver

Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otrokom odnese 
copate. Otroci sklenejo poiskati mucin dom in svoje copatke. 
V gozdu pa srečajo mnogo živali, ki tudi poznajo Muco. S 
skupnimi močmi najdejo njeno hišico. Kdo ve, ali bo muca 
otrokom vrnila njihove copatke...?

19.-23. oktober 2015
v enotah VOŽ
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Igralska skupina Vrtcev Občine Žalec

Druga predstava bo Predstava presenečenja, ki jo bo v času 
med 30. novembrom in  4. decembrom 2015 odigrala igral-
ska skupina Vrtcev Občine Žalec. Predstava bo za otroke 
brezplačna.
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AEIOU Gledališče, Zavod H´art, 
Društvo lutkovnih ustvarjalcev

Interaktivna predstava, namenjena otrokom 
od 1,5 - 6. leta. Dolga je 40 minut.

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

Glava dol – noge gor je živobarvna komedija o vsakodnevnih 
opravilih in dogodivščinah cirkuške družine: Očka Klovna, 
Mamice Čarodejke in Bubuja Akrobata. Predstava ekspre-
sivno izraža različna razpoloženja ter na neobičajen, raz-
burljiv način popelje skozi družinski vsakdan: od jutranjega 
prebujanja, oblačenja, prvih Bubujevih dosežkov, odhoda v 
varstvo, igre, akrobacij, do nočnega sna.

9.-16. februar 2016 
v enotah VOŽ
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 med 30. novembrom in 4. decembrom
v enotah VOŽ

Slika je simbolična.



Stran 13
17. oktober 2015
Plesna predstava
MANCA V SVETU PlESA
Plesni forum Celje
40 min

Stran 14
21. november 2015 
Pripovedovalsko-glasbena predstava
ZA DEVETIMI gORAMI
Cankarjev dom
50 min

Stran 15
16.  januar 2016
Igrana otroška predstava
RDEČA KAPICA
KŠD Štumf
40 min

Stran 16
13. februar 2016
Lutkovno-glasbena pravljica
GOZD RAJA
Dječje kazalište Dubrava, Zagreb in 
Gledališče Glej, Ljubljana
40 min

Stran 17
12. marec 2016
Igrana lutkovna predstava
DRUgAČNA VEVERIČKA IN NJENI PRIJATElJI
Društvo Za boljši svet
30-45 min
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17. oktober 2015

Plesni forum Celje

Plesna predstava za otroke od šestega leta dalje. Dolga je 
40 min.

Režija, koreografija:  Gordana Stefanovič-Erjavec
Nastopajo:   Ana Cvelfar, Lia Hofman, Ana 
Krašovic, Eva Plevnik, Evelina Pristovšek, Jaka Rehar, Alja 
Roškar, Ina Trefalt, Kaja Vajdetič in Pia Žižek
To je zgodba o deklici Manci, ki zelo rada pleše in bi s plesom najraje objela 
cel svet.
V močni želji, da bi s plesom spoznala cel svet, prikliče na domači vrt čudežni 
balon, ki ji uresniči željo. Popelje jo  nad oblake, ki jo s svojo belino in lah-
koto spominjajo na  baletke. Naenkrat se znajde med balerinami v Parizu. 
Občuduje jih in z njimi celo zapleše.
V sončnem dnevu si zaželi spoznati temperamentne plese Španije. Čudežni 
balon jo spusti med plesalke flamenka, ki jo s svojim ritmom in plesom, ki 
spominja na slavne bikoborbe, prevzamejo.
Zaželi  si spoznati tudi zeleno Irsko. Balon  jo spusti sredi čudovitega travnika, 
na katerem najde deteljico s štirimi listi.  “Sreča,” pomisli. Naproti ji pridejo  štiri 
zanimive irske plesalke, ki jo naučijo živahnega irskega plesa.
Na travniku jo pričaka beli balon ter jo odpelje novim dogodivščinam nasproti.
Ustavi se v Rusiji, kjer spozna Katjo in njene prijateljice, ki poskočno odplešejo 
ples Trojka.
Pot jo vodi naprej proti Bližnjemu vzhodu. Ustavi se v Turčiji, kjer jo navdušijo 
plesalke trebušnih plesov. Ustavi se tudi v Indiji, kjer spozna očarljivo plesalko 
Aram.
Zaželi si spoznati  še mistične plese daljnjega vzhoda. Tudi ta želja se ji uresniči. 
Balon jo odpelje na drugi konec sveta, kjer z japonskim plesalkami zapleše 
ples pahljač .
Na Kitajskem  spozna  zanimiv ples “thai chi”.
Radovedno se odpravi tudi  na drugi konec sveta, na Havaje, kjer jo s svojim 
valovitim gibanjem prevzamejo eksotične havajske plesalke.
Pot jo pripelje še v Afriko, kjer jo balon spusti v afriško vas. V ritmu bobnov s 
plemenom zapleše živahen ples sonca. 
Od utrujenosti zaspi na travniku.
Ptičje petje jo zbudi na domačem vrtu ... ali so bile vse to samo sanje?

Predstave Cici abonmaja 
so ob sobotah ob 10. uri.
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Cankarjev dom

Pripovedovalsko - glasbena predstava za otroke od petega 
leta dalje. Dolga je 50 minut.
Igrajo:   Anja Štefan (pripovedovanje), 
  Boštjan Gombač (klarinet, piščali, zvočila), 
  Janez Dovč (harmonika, zvočila)

»Morda vam bodo boljši špas,
 če jih preberete na glas –
Saj če daš besedam zvenet',
drugače znajo zaživet'.«

Pesnica, pisateljica, pripovedovalka in vodja festivala Prav-
ljice danes, Anja Štefan bo zgodbe zajemala iz svoje knjige 
slovenskih pripovedi Za devetimi gorami, Boštjan Gombač 
in Janez Dovč, glasbenika z dolgoletnimi izkušnjami v ljudski 
in avtorski godbi, pa bosta besedam dodala glasbeni odmev. 
Vsi trije so svoje ustvarjanje nedavno prepletli v istoimensko 
zgoščenko, še raje pa ga ponudijo v živo.

Anja Štefan

KŠD Štumf

Igrana otroška predstava je primerna za otroke od 3. leta 
dalje. Dolga je 40 minut.

Režija:  Dejan Spasić
Glasba:   Matjaž Ugovšek
Scenografija: Luka Martin Škof
Igrata:  Luka Cimprič (Marjan) in Anže Zevnik 
(Brane)

Predstava Rdeča Kapica je zasnovana kot zgodba dveh 
klovnov, ki ju otroci zasačijo na prizorišču teden dni prez-
godaj. Sicer pripravita gledališki letak, kjer se otrokom 
opravičujeta in jih prosita, naj pridejo naslednji teden, a žal 
prepozno: otroci so že tu in predstava se mora začeti.
Naša klovna Marjan in Brane se morata nekako znajti, pa 
čeprav pravljice o Rdeči kapici še ne znata čisto »na pamet«. 
Na razpolago imata staro knjigo pravljic, gledališko stojalo z 
oblekami, nekaj rekvizitov (vrv, klobuke, glasbila...) in seveda 
sebe - svojo domišljijo. Po klovnskem uvodu se predstava 
presenetljivo zasuče v mjuzikl in se nato nadaljuje kot lut-
kovna predstava.
Klovnoma uspe s pomočjo mnogih preoblek, pa tudi otrok 
– gledalcev, kljub različnim komičnim zapletom, odigrati vse 
vloge ter pravljico in predstavo pripeljati do srečnega konca.

16. januar 2016
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Dječje kazalište Dubrava, Zagreb in 
Gledališče Glej, Ljubljana

Lutkovno - glasbena pravljica za otroke, starejše od 4 let. 
Dolga je 40 minut.

Režija:   Peter Kus
Dramaturgija:  Ajda Rooss
Igrajo:   Andrea Giordani, Bruno Kontrec,   
  Yaniv Shentser, Ivan Štrok

Osrednja ideja predstave je ustvariti zveneče »gozdno
gledališče«, ki je v materialnem smislu organsko zgrajeno iz 
predmetov narave. V njem gozdne rastline, deli dreves, kore-
nine, gozdni sadeži in drugi v naravi najdeni predmeti oživijo 
kot glasbeni instrumenti, lutke ali scenografija.

Osrednja nit uprizoritve so basni o ježku in njegovem 
najboljšem prijatelju medvedku. Živita v gozdu, ki ga sku-
paj raziskujeta, v njem srečujeta druge živali ter opazujeta 
naravo, gozdne pojave in spremembe letnih časov. Skozi 
njun odnos se razkrivajo teme, kot so: prijateljstvo, samo-
ta, strpnost, občutljivost, čudenje nad svetom in veselje do 
življenja. Po poteh Ježka in Medvedka se otroci odpravijo na 
pustolovščino življenja, njegovih tegob, lepot in skrivnosti.
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Peter Kus

13. februar 2016

Društvo Za boljši svet

Igrana lutkovna predstava je idealna za otroke od treh do 
deset let, a zabavna tudi odraslim. Dolga je 30-45 min.

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

Narava ima številne obraze, za katere lepoto je potrebno 
razviti oster pogled. Zgodba je idealna za zgodnji uvid otroka 
v različnost oblik življenja. Današnji svet zelo pogosto trpi 
zaradi nerazumevanja drugačnosti, na katero vse prepogos-
to reagiramo s posmehom, nerazumevanjem in nestrpnost-
jo. Skozi zgodbo o majhnem veveričku, ki išče prijatelje, se 
malčku odpira sočutje, socialni čut za pomoč šibkejšim.
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Alice Čop (po motivih angleške ljudske pravljice)



Stran 19 
17. november 2015
Gledališka uprizoritev za mladino
veliKi POK
Zavod Margareta Schwarzwald
40-45 min

Stran 20 
2. februar 2016
Mladinska predstava
vSi JuNAKi ZbRANi
Slovensko mladinsko gledališče
60-70 min

Stran 21 
9. februar 2016
Interaktivna plesna predstava
HUDA MRAVlJICA
EnKnapGroup
35 min

19

Zavod Margareta Schwarzwald

Gledališka uprizoritev za mladino traja od 45 do 50 minut in 
je primerna za otroke od 11. leta dalje.

Režija:  Maruša Kink
Igrajo:  Jernej Čampelj, Tina Gunzek in   
  Saša Pavlin Stošić
Pri ustvarjanju predstave veliki pok se je znova zbrala ekipa, 
ki je leta 2013 ustvarila uspešno predstavo za mladino Pro-
sto po Prešernu. Tokrat se je ekipa lotila tematike znanosti. V 
predstavi nastopa šest največjih umov v zgodovini človeštva 
in raziskuje polje, na katerem se umetnost sreča z znanost-
jo in domišljija postavi stvari na glavo, eksplodira in ustvari 
idejo. Povezovalec večera je Nikola Tesla, eden največjih izu-
miteljev, ki še danes razsvetljuje mesta in domove po vsem 
svetu. Tokrat se znajdemo pri njem doma s prav posebnim 
problemom. Na začetku je bila grenivka in celotno vesolje je 
bilo stisnjeno vanjo, v to malo grenivko, zelo vroče, zelo težko 
in zelo napeto. In potem se je zgodilo: ... veliki pok! In odprl 
se je prostor in napočil je trenutek za ideje. Fazi inkubacije, ki 
se pojavi najprej, sledi faza iluminacije, razsvetlitve. 
In kaj se zgodi, če se v isti prostor in čas stisneš šest velikih 
umov, če se znajdejo drug ob drugem: Albert Einstein, Isaac 
Newton, Charles Darwin, Marie Curie, Galileo Galilei in gos-
titelj Nikola Tesla? Kakšna fizikalna reakcija steče in v kakšno 
esenco se iztisne grenivkin sok? Pri tem so se ustvarjalci 
predstave držali Einsteinove misli: če ne znaš razložiti 6-let-
niku, potem tudi sam ne razumeš.

17. november 2015
18
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Maruša Kink in Mija Špiler



9. februar 20162. februar 2016

EnKnapGroup

Interaktivna plesna predstava, dolga 35 minut, primerna za 
otroke PRVE TRIADE.

Režija:     Iztok Kovač 
Glasba:      Tomaž Grom
Kostrumografija:   Barbara Stupica
Scenografija:    EN-KNAP
Oblikovalec svetlobe: Luka Curk
Dramaturgija:  Jera Ivanc
ustvarjalci in izvajalci: EnKnapGroup (Luke Thomas 
Dunne, Ida Hellsten, Bence Mezei, Ana Štefanec, Tamás 
Tuza) in Tanja Skok

Bila je huda mravljica ..., ki je drugim mravljicam nagajala pri delu in 
igri, jih cukala in strašila, po tleh metala bananine olupke, lončarju 
pobila vse lonce na trgu, napadla je celo bika in ga tudi pohrustala. 
S takim obnašanjem pa seveda ni prišla daleč. Kmalu ni bilo nik-
ogar več, ki bi mu lahko nagajala in ničesar več, kar bi lahko razbila 
ali uničila. Vse mravljice, vsi biki, lončarji in otroci so se razbežali 
in poskrili, huda mravljica pa je ostala čisto sama sredi ruševin in 
črepinj.
Takrat je spoznala, da sta hudobija in uničevanje nesmiselna in da je 
življenje mnogo prijetnejše, kadar živimo v slogi ter sožitju z ljudmi 
in stvarmi, ki nas obdajajo. Kljub temu, da se je do drugih mravljic 
grdo obnašala, pa ji tega ne zamerijo, sprejmejo jo medse in ji dajo 
priložnost, da popravi škodo. Med urejanjem nereda mravljice sku-
paj zapojejo in zaplešejo, najbolj vesele pa so, če se jim na odru 
pridružijo tudi otroci.
Interaktivna plesna predstava za najmlajše gledalce je nastala po 
motivih otroške pesmice Branka Rudolfa in Marijana Vodopivca Huda 
mravljica, ki je v različnih duhovitih izvedbah rdeča nit predstave in 
dobi, čisto po ljudsko, nov, drugačen konec. Predstava z glasbo, 
plesom in besedo pripoveduje preprosto zgodbo o odraščanju, o 
sprejemanju odgovornosti in o sodelovanju.
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Slovensko mladinsko gledališče

Mladinska predstava traja od 60-70 minut in je primerna za 
otroke od 8. leta dalje.
Režija in koreografija:  Branko Potočan
Igralci in soustvarjalci:  Blaž Šef (France), Maruša Majer, 
k. g. (Mojca, tudi Mojca Pokrajculja), Boris Kos (Peter, tudi Pe-
ter Klepec), Katarina Stegnar (Zala, tudi Miklova Zala), Primož 
Bezjak (Martin, tudi Martin Krpan), Uroš Kaurin (Krištof, tudi 
Krištof Lambergar), Daša Doberšek (Francetova mama), 
Stane Tomazin (Kralj Matjaž), Draga Potočnjak (Liza, voditelji-
ca kviza), Daša Doberšek (Glas iz režije)
Ključni junak zgodbe, 10-letni France, je vedoželjen ljubitelj knjig, a 
vse preobčutljiv za ta svet; njegova glava se težko umiri, okolica ga 
težko sprejme, kot da sploh ni del tega časa, ampak nekega dru-
gega, pravljičnega, v katerem je krivica kaznovana, dobrota pa na-
grajena. Ko se znajde na preizkušnji, kako se po padcu znova posta-
viti na noge, se zastavita vprašanji, kdo mu bo pomagal in kako si 
lahko dandanes sploh še pomagamo. Vsak samemu sebi in drug 
drugemu.
Vsi junaki zbrani se pojavijo na šolskem igrišču kot dve ekipi na-
sprotnikov v pripravah na kviz znanja in spretnosti, na katerega ra-
dostno čakajo celo šolsko leto: Mojca, Peter in France stavijo na svo-
jega hipernačitanega Franceta v boju proti Zali, Krištofu in Martinu, 
ki se zanašajo na Martinove gibalne spretnosti. A tik pred kvizom 
leta se zgodi nesreča, ki premeša »štrene« v obeh ekipah ...
Predstava nagovarja mlade junake, naše otroke, ki pred televizijskim 
sprejemnikom in računalnikom presedijo toliko časa, kot otroci niso 
sedeli nikoli poprej! Zato predstava odpira vprašanje aktualizacije 
pravljičnih junakov v današnjem času, v katerem kraljujejo pametni 
telefoni, računalniki, play stationi, twitterji, facebooki, skypi ... Nadzor 
je v rokah medijskih mogotcev in oglaševalcev, ki računajo pred-
vsem na čim mlajše potrošnike. Kaj se zgodi, ko ti potrošniki sprevi-
dijo njihovo igro? Je mogoče igrati tekmo, v kateri na koncu zmagajo 
vsi, tako tisti, ki imajo, kot tisti, ki nimajo.

Iztok KovačDraga Potočnjak



Stran 23 
19. in 20. oktober 2015
Romantična komedija
IlUTKA
MG Ptuj in zavod Novi zato
80 min

Stran 24 
23. in 24. november 2015
Drama, navdihnjena 
z življenjem alpinistke Pavle Jesih
PAvlA NAD PRePADOM
Slovensko mladinsko gledališče
75 min, brez odmora

Stran 25 
December 2015
Komedija
NAJSTAREJšA ObRT
MG Ptuj in zavod Novi zato
1 ura in 40 min

Stran 26 
25. in 26. januar 2016
Klasična komedija
TARTUffE AlI SlEPAR
SNG Nova Gorica
1 ura in 45 min, brez odmora

Stran 27 
14. in 15. marec 2016
Komedija
PAšJON
Gledališče Koper in SNG Nova Gorica
2 ura in 15 min, z odmorom
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MG Ptuj in zavod Novi zato

Romantična komedija traja 80 minut.

Režija:  Samo M. Strelec
Igrata:  Tina Gorenjak (lutka),    
  Gorazd Žilavec (Marko)
Marko je štirideset letni javni uslužbenec, ki ima za sabo 
7-letno razmerje s 'pravo žensko'. Kljub temu, da mu je 
njegova bivša zadnji dve leti poskušala razložiti, kaj v nju-
nem razmerju 'ne štima', je začuden in razočaran, da ga je 
zapustila 'tako na hitro'.
Na razpisu za poskusne lutke, ki so jih ustvarili na institutu 
Jožef Stefan, pa se mu končno nasmehne sreča. Za šest mes-
ecev dobi v 'preizkus' najnovejši model - lutko, ki bo v prihod-
nosti morda lahko odlična zamenjava za prave ženske. Lutka 
je res programirana za vse: kuha, lika, pere, sesa ... pa tudi 
na celoten 'repertoar' seksualnih aktivnosti v institutu niso 
pozabili.
In kje se zatakne? Pri človeškem faktorju. Kaj je tista popol-
nost za katero stremimo pri našem partnerju/ki? In ali res to 
potrebujemo? Ali pa so presenečenja in raznolikost, nepred-
vidljivost, strast tisto, kar je pravzaprav popolno?
Pravzaprav ravno ta izvrstna ideja avtorja Mira Gavrana 
pripelje do tega, da gledalec v uprizoritvi podoživi moško-
ženske odnose na popolnoma nov, do zdaj neviden način. 
Hkrati pa se besedilo dotika tako zelo tipičnih problemov, 
ki jih doživljamo vsi v naših partnerskih odnosih. Vendar - 
skozi lutkino dojemanje - neposredno, brez cenzure in zato 
neizmerno zabavno. Zaradi tega je predstava prava osvežitev 
med poplavo isto-tematskih gledaliških doživetij.
Še zanimivost o predstavi:
• Predstava Mira Gavrana Lutka je bila že predstavljana 

po celem svetu. Nazadnje - 30. aprila 2015 je bila pre-
mierno uprizorjena v Los Angelesu.

. 19. in 20. oktober 2015
22
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Predstave Gledališkega abonmaja 
so ob ponedeljkih in torkih ob 19.30.



MG Ptuj in zavod Novi zato
Komedija traja uro in 40 minut.

Režija:     Peter Srpčič 
Scenografija:    Mito Gegič, Tina Dobrajc Gegič
Kostrumografija:   Stanka Vauda Benčevič
Glasba:      Tomi Valenko
Igrajo:      Zvezdana Mlakar (Lilijana Vivijana 
Vindiš), Anica Kumer(Vera Marija Merc), Marijana Brecelj 
(Magda Stanovnik Kajuh), Alenka Cilenšek (Uršula Angela 
Schmerkel), Marinka Štern (Eda Nikita Elsner)
Pri predstavi sodelujeta tudi Helena Blagne (diva) in
Peter Srpčič (pilot, partizan)

Têrmin najstarejša obrt se bere in razume kot prostitucija in 
naslov govori dejansko o tem, čeprav ima večplastni pomen. V 
besedilu Paule Vogel namreč nastopa pet dam, ki se ukvarjajo 
s to »najstarejšo obrtjo«, njihova starost se giblje med dvains-
edemdeset in triinosemdeset. Gre za dame stare šole, ki svoj 
poklic dvomljivega slovesa opravljajo s stilom in maniro, ki je 
danes pri modernih prostitutkah več ne najdemo.

Seveda, če je pet žensk na kupu, še posebej takih, ki se presneto 
dobro poznajo, je normalno, da med njimi prihaja do nesogla-
sij in trenj. Še posebej aktualno je vprašanje nasledstva, saj bo 
najstarejša med njimi, Mae, ki je tudi zvodnica tega krdela, v 
kratkem odšla v težko prislužen pokoj, in tako bo morala ena 
od ostalih prevzeti skrb za družino prijateljic noči. Ob tem se na 
izjemno zabaven in humoren način lomijo kopja glede vprašanja 
njihovega poslovnega modela, novih trendov pri opravljanju 
tovrstnih storitev, odnosa do strank in stanja gospodarske krize, 
ki seveda tudi ob postopnem izumiranju njihovih stalnih strank 
najeda njihovo eksistenco.
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Slovensko mladinsko gledališče
Drama, navdihnjena z življenjem  alpinistke Pavle Jesih, traja 
75 minut in nima odmora.
Režija:   Matjaž Pograjc
Scenografija:  Tomaž Štrucel in Sandi Mikuž
Kostumografija:  Neli Štrukelj
Glasba:   Tibor Mihelič Syed in Marko Brdnik
Koreografija: Branko Potočan
trening plezanja: Gregor Šeliga Šeli in Marko Brdnik
Igrajo:  Maruša Oblak, Stara Pavla, odvetnica 
Prenner, Katarina Stegnar k.g., Pavla, Barbara Ribnikar k.g., 
Mlada Pavla, Primož Bezjak, Čop, Uroš Kaurin, Brenk, Breiner 
Boris Kos, Kham, Maček, Blaž Šef, Tožilec/Sodnik, Giovannini 

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. 
Skubic je pozabljeno in zatajeno alpinistko predstavil kot mlado 
intelektualko, ki je sodila v sam vrh slovenskega alpinizma, kot 
zrelo žensko, ki je kljubovala nacizmu, poslovno pa znala prido-
biti tako Italijane kot Nemce, ki so polnili njene dvorane, ter kot 
ostarelo tiho in ponižano žensko, ki je skromno preživljala svoje 
stare dni na Gornjem trgu v Ljubljani.

Paula VogelAndrej E. Skubic

December 201523. in 24. november 2015

Fo
to

: P
et

er
 U

ha
n



Gledališče Koper in SNG Nova Gorica
Komedija traja dve uri in 15 minut z odmorom.

Režija:     Vito Taufer
Scenografija:    Voranc Kumar
Kostrumografija:   Barbara Stupica
Glasba:      Iztok Mlakar
Igrajo:      Iztok Mlakar (Hudič), Žiga Udir 
(Jezus), Radoš Bolčina (Revež, Poncij Pilat), Igor Štamulak 
(Gašper, Farizej, Bogataš), Gorazd Žilavec (Miha, Saducej, 
Hrom, Angel, Mati, Slep), Rok Matek (Suzana), Tjaša Hrovat 
(Marija Magdalena), Matija Rupel/Nejc Cijan Garlatti (Oče, 
juda, Vojak), David Trebižan, David Šuligoj, Roman Kobal

Čeprav naslov Pašjon neposredno aludira na formo srednjeveške 
duhovne drame, ki je lahko vsebovala tudi komične elemente, 
Iztok Mlakar izpisuje Kristusovo življenje, delovanje in trpljenje v 
svojem izvirnem komičnem žanru z značilnim narečnim govorom 
in prepletom dramskih prizorov s songi. V trinajstih prizorih in 
prologu svobodno interpretira legendo o Kristusu, le da tokrat z 
besedami nekoga (Hudiča), ki mu pri pripovedovanju evangelija 
do zdaj niso dali priložnosti, da bi spregovoril.

Ključno ob ugledališčenju Jezusovega življenja je navsezadnje 
prav vprašanje, kako bi Odrešenika in njegove vrednote danes 
sprejeli, ko je družba enako razslojena na obubožane in bogato 
družbeno elito. Koga bi Jezusova ljubezen prevzela, navdihnila z 
upanjem, očarala ... koga prestrašila in ogrozila? Kdo bi mu želel 
slediti, kdo ga izrabiti, kdo križati?

zanimivost o avtorju

Iztok Mlakar, igralec in kantavtor ter član novogoriškega dramske-
ga ansambla, je ustvaril zavidljiv opus songov ter komediji Duohtar 
pod mus! in Sljehrnik, ki sta v režiji Vita Tauferja in koprodukciji 
Gledališča Koper in SNG Nova Gorica doživeli več kot 350 pono-
vitev ter prejeli vrsto nagrad in priznanj.
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SNG Nova Gorica
Klasična komedija traja eno uro in 45 minut in nima odmora.
Režija:   Vito Taufer
Scenografija:  Matej Stupica
Kostumografija:  Barbara Stupica
Glasba:   Aleksander Pešut – Schatzi
Igrajo:  Teja Glažar (Gospa Pernelle, Orgonova mati), 
Gojmir Lešnjak Gojc, k. g., (Orgon, Elmirin mož), Helena Peršuh 
(Elmira, Orgonova žena), Peter Harl (Damis, Orgonov sin), Urška 
Taufer, k.g. (Marijana, orgonova hči in Valerjeva zaročenka), Nejc 
Cijan Garlatti (Valer, Marijanin zaročenec), Iztok Mlakar (Kleant, 
Orgonov svak), Radoš Bolčina (Tartuffe, pobožnjakar), Ana Fa-
chini (Dorina, Marijanina spletična), Žiga Udir (Gospod Loyal, 
uradnik), Andrej Zalesjak (Lovro, Tartuffov sluga)

Orgon, osrednji tragikomični lik igre, je glava bogate meščanske 
družine, v kateri hodi mladina svojo sentimentalno pot, on pa 
zapleteni medgeneracijski situaciji ni kos. Zgodi se, da neko nedel-
jo v cerkvi sreča menda obubožanega podeželskega plemiča, ki 
ga omreži s svojo moralno pokončnostjo. Plemiču je ime Tartuffe 
in je brez prebite pare, zato mu Orgon ponudi streho nad glavo 
in gmotno udobje, v zameno pa bo Tartuffe s svojo krščansko 
strogostjo nadzoroval moralne standarde in obnašanje v hiši. 
Orgon in njegova ostarela mati, madame Pernelle, slepo zaupata 
Tartuffovi avtoriteti, vsi ostali člani rodbine pa takoj zaslutijo, da 
je v njegovi gorečnosti nekaj preračunljivega. Stvari gredo daleč: 
kaže, da bo Orgon svojo hčerko Tartuffu dal za ženo, obenem 
pa se hinavski gost pohotno slini okrog gostiteljeve žene Elmire. 
Ko se to razkrije in se celo Orgonu odprejo oči, je že prepozno, 
ker je vmes že zapisal vse svoje imetje Tartuffu. Svetohlinec ima 
tako vse adute v svojih rokah, usoda družine mu je prepuščena 
na milost in nemilost. Pred tragičnim sklepom obvaruje glavnega 
junaka Orgona in njegovo družino le kraljevo posredovanje, ozi-
roma posredovanje kraljeve policije,  ki pride čisto zadnji trenutek.

Iztok MlakarJean-Baptiste Poquelin Molière/ Grigor Vitez

14. in 15. marec 201625. in 26. januar 2016
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Stran 29 
Mjuzikel, nastal po filmu Monty Python 
in Sveti Graal
MONTy PyTHON'S SPAMAlOT
Zagrebačko gradsko kazalište Komedije

Stran 30 
Po romanu Dobri vojak Švejk Jaroslava Haška, 
2004
šVEJK
MGL Mestno gledališče Ljubljansko

Stran 31 
Komedija
HlAPCI
Slovensko stalno gledališče Trst

Stran 32 
»In zato sploh ni čudno, da se je tako končalo.«
JUgOSlAVIJA, MOJA DEŽElA
SNG Drama Ljubljana

Stran 33
Mjuzikel 
My fAIR lADy
SNG Opera in balet Maribor

Stran 34
Drama s songi 
DObRI ČlOVEK IZ SEČUANA
MGL Mestno gledališče Ljubljansko
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Eric Idle / John Du Prez

Mjuzikel, nastal po filmu Monty Python in Sveti Graal
 Zagrebačko gradsko kazalište Komedije
Režija:   Igor Mešin
Dirigira:   Krešimir Batinić
Scenografija:  Ivo Knezović
Kostumografija: Mirjana Zagorec
Igrajo:  Damir Lončar, Kralj Arthur

Dražen Čuček, Sir Robin, stražar v stolpu
Saša Buneta, Sir Lancelot
Đani Stipaničev, Sir Galahad
Dražen Bratulić, Sir Bedevere
Ronald Žlabur, Patsy
Renata Sabljak, Gospa z Jezera
Goran Malus, Stražar v stolpu 1, Francoski provokator, 
Concorde, Galahadova mati, 
Ivica zadro, Vitez Ni, oče princa Herberta, Brat Maynard
Željko Duvnjak, Zgodovinar, črni vitez, Čarovnik
Adalbert turner, Župan, Trubadur
Luka Bulić/Dragan Peka, Princ Herbert
Ivan Magud, Prinčev stražar

Baletni ansambel (10 članov), zbor (18 pevcev),  in orkester 
(43 članov)         

Eric Idle, eden najbolj živahnih ustvarjalcev Montyja Pythona, je na-
pisal neverjetno smešen in absurden libreto, ki v najboljši maniri 
pretvarja neumnost v umetnost. Zgodba mjuzikla je nastala po mo-
tivih filma Monty Python in Sveti Graal, za katerega so bile navdih 
srednjeveške kronike o kralju Arthurju. Vendar pa je arturijanska 
legenda le povod za duhovite, asociativne nize dogodkov. Začne 
se z zgodovinskim uvodom o kralju Arthurju v srednjeveški Anglijji. 
Nadaljuje pa se z mešanjem mitoloških, legendarnih in zgodovinskih 
motivov v nerazrešljivo, ampak duhovito zgodbo, v kateri Gospa z 
Jezera daje Arthurju znameniti meč Excalibur. Robin, zbiralec trupel, 
in Lance, neverjetno lep, a zelo nasilen človek, sta samo lika, katerih 
dejanja imajo en sam namen: zabavati publiko.

Mjuzikel Monty Python Spamalot je nastal na Broadwayu leta 2005 
je nagrajen s tremi nagradami Tony in je bil proglašen za najboljši 
mjuzikel v sezoni 2004/2005. Po velikih uspehih v ZDA ga od leta 
2013 lahko spremlja in v njem uživa tudi hrvaška publika. Pa še kak 
slovenski Potujoči abonma. 
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O datumih in urah predstav Potujočega 
abonmaja vas bomo obveščali sproti.
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Ivan Cankar (1876-2016)

Komedija
 Slovensko stalno gledališče Trst
Predstava traja 90 minut brez odmora.

Režija:   Sebastijan Horvat
Scenografija:  Jürgen Kirner
Kostumografija: Belinda Radulović
Glasba:  Drago Ivanuša
Igrajo:   Radko Polič, Jerman
 Romeo Grebenšek, Mladi Jerman
 Jure Kopušar, Župnik
 Nikla Petruška Panizon, Lojzka
 Iztok Drabik Jug, Nadučitelj
 Primož Forte, Kalander

Cankarjevi Hlapci so bili praizvedeni v Trstu (leta 1919), tu so 
bile postavljene številne njegovih dram, pred dobrimi dvema 
desetletjema pa je tržaško gledališče na novo uprizorilo celoten 
Cankarjev dramski opus. Vsake toliko se nam morda zazdi, da ga 
imamo že dovolj. A potem se spet zgodi, da zazveni sveže, živo, 
aktualno, celo udarno, predvsem pa nujno. Ivan Cankar je pred 
sto leti pisal o stvareh, ki jih Slovenci ne znamo preseči, zato nas 
njegove drame še vedno bolijo, navdušujejo in ostrijo. Ta hip 
to gotovo velja za njegovo najslovitejšo igro, v kateri se Jerman 
nameni »hlapce v ljudi izpreobračat«. Vztraja, čeprav ga župnik 
svari, da poti ni mogoče premeriti do konca, ker »je težavna in 
gre v kolobarju«. Znana zgodba … Na novo jo bo prebral eden 
najizrazitejših slovenskih režiserjev tega časa, Sebastijan Horvat. 
Ob stalnih članih našega igralskega ansambla bodo z njim tudi 
trije mladi, sveži in obetavni igralci, doma s tržaškega, Patrizia 
Jurinčič, Matija Rupel in Jure Kopušar.

Kdo so hlapci? To na videz povsem preprosto, celo banalno 
vprašanje je bilo pred sto leti prav tako smiselno zastaviti kot 
danes. Je hlapec nekdo, ki se boji povzdigniti glas nad avtoriteto, 
ali nekdo, ki uporniku kuha, mu pospravlja in čisti? Ali pa so hlap-
ci preprosto rezultat realnosti odtujenega dela v kapitalistični 
družbi? 
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Colin teevan

Komedija, po romanu Dobri vojak Švejk Jaroslava Haška, 2004
 MGL Mestno gledališče Ljubljansko / Gledališče Koper
Predstava traja 1 uro in 40 minut ter nima odmora.
Režija:    Jaka Ivanc
Avtorji odrske priredbe: Ira Ratej in ustvarjalci uprizoritve
Igrajo:  Vincenc Šparovec, Švejk Lotos 

Gašper Tič, Oberlajtnant Lukáš 
uroš Smolej, Gloria Mundi 
Rok Matek k. g., Fusnota 
Judita zidar, Gospa Palivčeva, Zdravnik, Madame, Stara ženica 
Tina Potočnik, Hazarder, Kati, Služkinja, Devica Marija in norec 
Janez Starina, Sodnik, Korporal, Oberst Kraus in norec ter 
simulant 
Jožef Ropoša, Gospod Palivec, Kurat Katz, Oberst Schröder in 
norec 
Gregor Gruden, Lastnik papirnice, Vodička, Lajtnant 
Kretschmann in norec, simulant ter dezerter 
Domen Valič, Nezainteresirani moški, Lajtnant Dub in norec, 
simulant ter dezerter 
Tomislav Tomšič k. g., Bretschneider, Prvi stražmojster, Oficir 
vojaške obveščevalne službe  in norec, simulant ter dezerter 
Jure Kopušar k. g. ,Drugi stražmojster, Gospod Kákonyi in no-
rec, simulant ter dezerter        

Kjer je Švejk, sta tudi zmeda in smeh, saj s svojo odkritosrčnostjo, 
ravnodušnostjo in zdravo pametjo razoroži vsakogar in spodnese 
vse od zadrtega generala do okorelega birokrata. Smeh je še ved-
no najučinkovitejše orožje slehernika v primežu režima. Noben 
družbeni red bodisi v miru bodisi v vojni ni varen pred Švejkom, 
tudi zato je Haškov roman ena izmed stotih najpomembnejših 
knjig 20. stoletja.

Osrednja satirična ost romana je naperjena proti vojni, a Hašek se 
bolj kot z bojevanjem in ubijanjem ukvarja z ustrojem vojaškega 
kolosa – z njegovo zapleteno organizacijo, sistemom ukazovanja, 
nesmiselnimi postopki in avtoritetami, ki smešnim nesmislom 
navkljub terjajo brezpogojno poslušnost. Švejk, nekakšen češki 
Don Kihot, je iskren, naiven, vljuden, pohleven in optimističen vo-
jak, ki prostodušno izvršuje vse, kar mu nalagajo nadrejeni. V resn-
ici pa je še veliko več. Njegov lik je prestopil okvire galicijske fronte 
in prerasel v humorno-ganljivi simbol vsega človeškega, njegove 
dogodivščine so univerzalna zgodba malega človeka v spopadu z 
mlini birokracije, državnim aparatom, organi represije in človeško 
pokvarjenostjo.

Maja Blagovič, Mati
Matija Rupel, Komar
Patrizia Jurinčič, Minka
tina Gunzek, Anka
Luka Cimprič, Pišek
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Frederic Loewe / Alan Jay Lerner

Mjuzikel 
 SNG Opera in balet Maribor
Predstava traja 3 ure in 15 minut in ima en odmor.
Dirigent:   Simon Robinson
Režija:   Paul-Émile Fourny
Koreografija: Valentina Turcu
Scenografija: Marko Japelj
Kostumografija: Luca dall'Alpi
Igrajo:   Jaki Jurgec, Henry Higgins
 Valentina Čuden/Elvira Hasanagić, Eliza Dolittle
 Vlado Novak, Alfred P. Dolittle
 Dušan topolovec, Polkovnik Pickering 
 Martin Sušnik, Freddy Eynsford-Hill 
 Irena Mihelič, Gospa Pearce 
 Alenka Cilenšek, Gospa Higgins 
 Dada Kladenik, Gospa Eynsford-Hill 
 Bojan Hinteregger, Zoltan Karpathy 
 Marija zelko, Gospa Hopkins 
 Danilo Vračko, Jamie 
 Mihael Mikluš, Harry 
 Lovro Čučko, Sebastijan Čelofiga, Peter Izlakar, 
 Bogdan Stopar, Tomaž Planinc, branjevci 
 Klavdija Stanišič, Transilvanska kraljica 
 Gregor Mlakar, Miran Kosi, Marko Mandir, 
 Sebastijan Čelofiga, strežaji pri prof. Higginsu
 Martina Ledinek, Mojca Potrč, Regina Schulz, 
 Saša Fidler, strežnice pri prof. Higginsu 

Muzikal v dveh dejanjih My Fair Lady postavlja v ospredje družbeno 
"komolčarstvo" Elize Doolittle, mlade, neodvisne in ambiciozne, toda 
malomarne in nekultivirane prodajalke cvetja iz londonskega pred-
mestja Cockney, ki se želi z lepšimi manirami in rafinirano govorico na 
vsak način prebiti v visoko družbo, zato poišče strokovno pomoč pri 
pedantnem in nadutem profesorju fonetike Henryju Higginsu. 

Že prva broadwayska produkcija iz leta 1956 z legendarnim igralcem 
Rexom Harrisonom ter vsestransko talentirano pevko in igralko Ju-
lie Andrews je muzikalu napovedovala uspešno prihodnost, ki so ga 
kasnejše postavitve v londonskem West Endu (leta 1958) in zatem 
spet na Broadwayu le še dodatno učvrstile v železni repertoar sodob-
nih glasbenih gledališč.
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Goran Vojnović

»In zato sploh ni čudno, da se je tako končalo.«
 SNG Drama Ljubljana
Predstava traja 3 ure 10 minut z odmorom.
Režija:   Ivica Buljan
Scenografija: Aleksandar Denič
Kostumografija: Ana Savić Gecan
Glasba:  Rundek Čargo Trio
Igrajo:   
Matjaž Tribušon, Nedeljko
Nataša Barbara Gračnar, Duša
Zvone Hribar, Dušan
Maja Končar, Milena
Saša Tabaković, Vojak, 
Receptor, Stražar
Jernej Šugman, Emir
Bojan Emeršič, Brane
Filip Ekart Babić, Mladi Vladan
Maja Končar, Makedonska pevka
Aljaž Jovanović, Enes
Marko Mandić, Vladan
Nina Ivanišin, Nadja

Svatje, izvajalci glasbe na posnetku.
Roman Jugoslavija, moja dežela postavlja drugo ob drugo dve 
podobi Balkana. Eno, ki je zapisana v otroškem spominu, in drugo, 
ki se razprostira pred nezaslepljenimi očmi odraslega človeka. 
Nedvomno se lahko na odru ti dve podobi prepletata tako zelo 
različno, kolikor so neomejene razsežnosti odrskih resničnosti, in 
ravno v tem gledališkem razkošju se skriva največji potencial za upri-
zoritev besedila. Gledališki oder namreč na najlepši možni način 
omogoča istočasnost različnih dogajanj, istočasnost spominskega in 
resničnega, preskakovanje iz enega v drugo in tudi zabrisovanje mej 
med njima. Vladanovo iskanje vojnega zločinca generala Borojevića 
se lahko povsem nerazvozljivo preplete z njegovimi spomini na 
očeta Nedeljka in pred gledalci se lahko druga za drugo izrisujejo 
podobe dvojnosti njegovih notranjih doživljanj, podobe njegove raz-
dvojenosti. Tako pa lahko morda pridemo še bližje bistvu problema 
našega soočanja z zločini, ki so jih v imenu ljudstva delali naši dobri 
očetje, bratje, strici, sosedje ali prijatelji.

zvezdana Mlakar, Mediha, 
Sanjska natakarica
Uroš Fürst, Danilo
Gregor Baković, Risto
Lina Ekart Babić, Nataša
Nina Valič, Živka
Iva Babić, Kosa
Gaja Pöschl, Jovana
Aleksander Cavazza/Črt Veselko, 
Mišo
Valter Dragan, Valter
Benjamin Krnetić, Vojak, Žiga, 
Mladen, Stražar
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Bertolt Brecht

Drama s songi
 MGL Mestno gledališče Ljubljansko
Predstava traja 2 uri in 50 minut in ima 1 odmor
Režija:   Aleksander Popovski
Scenografija: NUMEN in Ivana Jonke
Kostumografija: Jelena Proković
Glasba:  Paul Dessau, Jože Šalej, Folotin
Igrajo:   Tina Potočnik, Šen Te/Šuj Ta 
 Jure Henigman, Vang, prodajalec vode, Vung, natakar 
 Branko Jordan k. g., Jang Sun, pilot, brezposelni 
 Boris Cavazza k. g., prvi bog, deda, pripovedovalec 
 Jožica Avbelj, Mi Ci, lastnica nepremičnin, starka, Go Do 
 lotos Vincenc Šparovec, drugi bog, mož, policaj 
 Anja Drnovšek, tretji bog, žena 
 Jana Zupančič, Šin, prejšnja lastnica trafike, svakinja 
 Judita zidar, gospa Jang, sunova mati, nečakinja 
 Gaber K. trseglav, Šu Fu, brivec, Lin To, mizar, budistični  
 menih, tetka 
Trije bogovi stopijo z neba, da bi poiskali dobrega človeka oziroma 
ugotovili, ali ta na zemlji sploh še obstaja. V Sečuanu jih sprejme 
prodajalec vode Vang, ki trka na vrata in poskuša najti koga, ki bi 
bogovom ponudil prenočišče. Vrata se druga za drugimi zapirajo: 
nihče nima časa, dovolj prostora, dovolj pospravljenega stanovanja. 
Vang nazadnje potrka pri mladi prostitutki Šen Te, ki bogove sprejme 
v svojo sobico. Bogovi so zadovoljni, da so našli dobrega človeka, 
in Šen Te podarijo nekaj denarja, s katerim si kupi majhno trafiko. 
Namesto da bi se s trafiko preživljala, Šen Te vsak dan zastonj deli 
riž in pod streho sprejema lokalne reveže in zajedavce, zaradi česar 
sama vedno težje živi. Da bi preživela, je Šen Te prisiljena v alter ego: 
preobleče se v moškega, v svojega bratranca Šuj Taja. Šuj Ta je strog 
in gospodaren; sčasoma iz trafike na kapitalističen način ustvari ob-
rat za predelovanje tobaka, v katerem nekdanji Šen Tejini varovanci 
postanejo izkoriščani delavci. Čeprav je v nasprotju z njenimi lastnimi 
prepričanji, Šen Te Šuj Taja prikliče vsakič, ko je v nevarnosti, da bi 
zaradi svoje dobrote ostala brez vsega. Potem se Šen Te še zaljubi v 
Sun Janga, sebičnega mladeniča, ki si želi postati pilot, vendar bi za 
to službo potreboval ves Šen Tejin denar in še več …

Koncerti abonmaja 
narodno-zabavne glasbe 
so ob četrtkih ob 19.30.

Stran 37
5. november 2015
1. ABONMAJSKI KONCERt
Ansambel VIKEND 
Ansambel OgNjENI MuzIKANtI
gost: Vokalna skupina SONuS 

Stran 38
3. december 2015
2. ABONMAJSKI KONCERt 
Ansambel SMEH 
Ansambel SAŠA AVSENIKA
gost: RuDA IN gELA (Sašo Dobnik) 

Stran 39
14. januar 2016
3. ABONMAJSKI KONCERt 
Ansambel VESELI DOLENjCI 
Ansambel zuPAN
gost: Vokalna skupina EROS 

Stran 40
18. februar 2016
4. ABONMAJSKI KONCERt 
Ansambel uNIKAt
Skupina zAKA' PA NE
gost: tADEj tOŠ 

Stran 41
24. marec 2016
5. ABONMAJSKI KONCERt 
Ansambel MLADI gAMSI
KVINtEt SLOVENSKIH DEKLEt
Gost: čarodej - ANDREJ ZEME 
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Pred nami je dvanajsta sezona narodno-zabavnih 
četrtkov. Skrbno smo oblikovali pet koncert-
nih večerov, v katere smo strnili dobro glasbo, 
prepričljive izvedbe, pozitivno energijo ter ščepec 
humorja. Za vsakega nekaj. Potegnili smo diagonalo 
med mlajšimi zasedbami in ansambli, ki v sloven-
skem glasbenem prostoru igrajo tudi več deset let. 
Veselimo se vaše družbe, verjamemo, da boste tudi 
v novi sezoni naši zvesti spremljevalci (tudi vokalisti), 
ko bo treba kako zapeti. Dobrodošli v Žalcu, poz-
dravljeni med prijatelji!

Andrej Hofer  

37

Ansambel VIKEND 
Ansambel OGNJENI MuzIKANtI   
Gost: Vokalna skupina SONuS

VIKEND
V ansamblu je pet nasme-
janih fantov, ki so veliki pri-
jatelji in drug drugemu veliki 
kritiki. Rajko Petek, Miha Volk, 
Miha Lesjak, Melvin Majcen ter 
Gregor Gramc so nagrajenci 
z letošnjega festivala Sloven-
ska polka in valček. Njihova 
skladba Sin je prejela največ 
glasov občinstva, nagradila pa 
jih je tudi strokovna komisija 
za izvedbo skladbe v celoti. 
Večglasno fantovsko petje in 
glasbena energija sta njihova 
zaščitna znaka. 

OGNJENI MuzIKANtI
V skupini so mladi glasbeniki, ki 
prihajajo iz okolice Kamnika in 
Celja. Z delovanjem so pričeli 
konec leta 2010, skupaj pa jih 
je pripeljala želja, da ustanovijo 
zasedbo, ki bo kvalitetno izvaja-
la vse vrste glasbe. Na festivalu 
Slovenska polka in valček 2015 
so prejeli nagrado občinstva 
za najboljšo polko. Fantje se z 
glasbo ukvarjajo resno, kar ne-
kaj jih tudi poučuje v glasbenih 
šolah. 

Vokalna skupina SONuS   
Gre za pet preprostih, prijet-
nih, postavnih, prijaznih in 
prebrisanih mladeničev, ki v 
tem sestavu aktivno delujejo 
sedem let. Njihov program za-
jema predvsem znane tuje in 
domače skladbe, prirejene za 
večglasno petje, ki imajo zaradi 
načina izvajanja dovolj svežine 
in drugačnosti. Skupina je bila 
tri leta zapored uvrščena med 
prve tri izvajalce festivala voka-
lne glasbe Sredi zvezd v Žalcu, 
lani pa so po enoletnem premo-
ru prinesli domov 1. nagrado 
občinstva.

5. november 2015
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DRUŠTVO SAVINJSKIH VINOGRADNIKOV
PEKARNA BRGLEZ, Vransko
PEKARNA PETERNEL, Prebold
PEKARNA FIJAVŽ, Šempeter
PEKARNA KUDER, Levec
PEKARNA MIŠ MAŠ, Mozirje 
CVETLIČARNA ZVONČEK PLUS, Žalec
CVETLIČANA NANI, Žalec
CVETLIČARNA MB, Žalec
CVETLIČARNA DAMJANE SMILJAN, Griže 
CVETLIČARNA BOŽE MASTNAK , Šempeter
RADIO VElENJE

Za pomoč pri izvedbi koncertov se zahvaljujemo 
našim sponzorjem:
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VESElI DOlENJCI
Že ime pove, da fantje pri-
hajajo iz dolenjskega konca, 
natančneje iz Krmelja in Stu-
denca pri Sevnici. Njihovi začetki 
segajo v leto 2009, ko so združili 
moči in utrdili zdajšnji sestav, v 
katerem so Denis Štih, Primož 
Kos, Bojan Imperl in
Aleksander Hočevar. Narodno 
- zabavna glasba s štiriglasnim 
fantovskim petjem je nji-
hov adut, odlikuje pa jih tudi 
iskren odnos do poslušalk in 
poslušalcev.

ANSAMBEl zuPAN
Ansambel sestavljajo sami 
odlični in nadvse prijazni 
glasbeniki, odlikuje jih dovršena 
odrska izvedba. Za nekatere 
priznane glasbenike, poznav-
alce in strokovnjake se je 
prav ansambel Zupan najbolj 
približal originalnemu »Avsenik-
ovemu zvenu«, Robert Zupan 
pa naj bi bil, po mnenju mnogih, 
na harmoniki pravi naslednik 
Slavka Avsenika. Njihov reper-
toar zajema preko 150 narod-
no-zabavnih skladb, igrajo pa 
seveda še številne druge, tudi 
lastne. 

Vokalna skupina EROS   
Skupina Eros namenja ve-
lik del ustvarjanja a capella 
petju in ohranjanju slovenske 
narodne in umetne pesmi, velik 
poudarek dajejo tudi dalmatin-
ski glasbi. Skupina deluje od leta 
2008, v tej zasedbi pa zadnja 4 
leta. Njihova posebnost je, da iz-
polnijo še tako posebno glasbe-
no željo in so prava poslastica 
na praznovanjih. Poleg vokalne 
izvedbe so fantje aktivni še v 
svojih skupinah.

14. januar 2016
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Ansambel VESElI DOlENJCI 
Ansambel zuPAN
Gost: Vokalna skupina EROS
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Ansambel SMEH 
Ansambel SAŠA AVSENIKA
Gost: RuDA IN GElA (Sašo Dobnik) 
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SMEH
Fantje v ansamblu Smeh so An-
drej Pečnik, Jure Ledinek, Miha 
Lampret in Žiga Ramšak. So 
precej mlad sestav iz Florjana 
pri Šoštanju. Niso samo glasbe-
niki, družijo jih tudi pristne pri-
jateljske vezi, skupaj pa preživijo 
precej časa, še posebej ob 
koncih tedna na koncertih, pa 
tudi takrat, ko kakšno ušpičijo. 
V Žalcu se tokrat predstavljajo 
prvič, gotovo pa bodo z igran-
jem in petjem navdušili številne 
ljubitelje domače glasbe.

ANSAMBEl SAŠA AVSENIKA
Pred več kot šestdesetimi leti 
sta brata Slavko in Vilko Avsenik 
v majhni vasici Begunje na Go-
renjskem pričela snovati največji 
glasbeni fenomen. Fenomen, ki 
je navdušil ljudi po Sloveniji ter 
ponesel ime naše male dežele 
pod Alpami tudi širom sveta.  
Po tem, ko smo se letos poleti 
poslovili od velikega ustvarjalca 
narodno-zabavne glasbe Slav-
ka, njegove melodije ostajajo. 
Tradicijo nadaljuje njegov vnuk 
Sašo, ki predstavlja tretjo gene-
racijo te glasbene družine. 

RuDA IN GElA (Sašo Dobnik) 
V Dom II. slovenskega tabora v 
Žalcu prihaja humoristični par, 
ki bo poskrbel za smeh in dobro 
voljo. Ruda in Gela nastopata 
po različnih krajih po Sloveniji. 
Gotovo boste eno polovico za-
bavnega dueta prepoznali, kar 
nekaj let vas je namreč zabaval 
kot gasilec Sašo. Kaj nam pri-
pravljata Ruda in Gela, kakšne 
so njune domislice in šale, 
pa bomo izvedeli na začetku 
prazničnega decembra.

3. december 2015 39
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MlADI GAMSI
Skupino sestavljajo štirje mla-
di fantje iz okolice Domžal in 
Moravč. Delujejo od avgusta 
leta 2010. Takrat so imeli prvi 
javni nastop na izolski obali, kjer 
so zabavali mimoidoče turiste. 
Na harmoniki je Miha Vesel, 
na bas kitari Žan Omahna, na 
solo kitari Tomaž Kovač in na 
bobnih Domen Kovač. Druži jih 
prijateljstvo in seveda veselje do 
igranja. Poleg tega pa se vsak 
od njih v prostem času ukvarja 
s športno ali kako drugo ak-
tivnostjo.

KVINTET SLOVENSKIH DEKLET
Kvintet deluje od leta 2012, 
sestavljajo pa ga dekleta stara 
od 16 do 23 let. Veliko igrajo 
tudi v tujini, Avstriji, Nemčiji, 
Italiji in Švici, kjer so z imenom 
Die Oberkrainer Polka Mädels 
nasledile nekdaj uspešne Polka 
punce. Ansambel sestavljajo 
Urška Plešivčnik na klavirski 
harmoniki, Nina Cukjati na kitari, 
Klara Štavdekar na klarinetu, 
Barbara Jehart na baritonu in 
kontrabasu ter Manja Vrhovnik, 
ki igra trobento. 

Čarodej - ANDREJ ZEME 
Andrej Zeme, nekdanji član 
skupine Vitezi Celjski, danes 
pa trobentar v ansamblu Svet-
lin, poleg glasbe obožuje tudi 
iluzije in trike. S priljubljenim 
hobijem zabava mlade in neko-
liko starejše gledalce. Najbolj 
priljubljen je v vrtcih in na šolah, 
tokrat pa bo »začaral« tudi vas v 
žalski dvorani.  

24. marec 2016
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Ansambel MlADI GAMSI
KVINTET SLOVENSKIH DEKLET
Gost: čarodej - ANDREJ ZEME

5.
 A

B
O

N
M

A
JS

KI
 K

O
N

CE
Rt

Ansambel uNIKAt
Skupina zAKA' PA NE
Gost: tADEJ tOŠ
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uNIKAt
Ansambel je iz Gorice pri Slivni-
ci. Ko v njihovih rokah zapo-
jejo harmonika, kitara in bas, 
jim niso tuje nikoli pozabljene 
uspešnice legend narodno-za-
bavne glasbe, kot sta ansambla 
bratov Avsenik ter Lojzeta  Sla-
ka, kakor tudi melodije mlajših 
ansamblov. V skupini so Davor 
Pušnik, ki je vodja ansambla, 
Andrej Sluga, Matic Supovec in 
Uroš Tašner ter simpatična in 
predvsem energična pevka An-
dreja Črešnar.

SKuPINA zAKA' PA NE
Skupina Zaka’ pa ne je nastala 
pred štirinajstimi leti, v njej se 
je združilo 7 ljudi, ki čutijo in 
ustvarjajo tako glasbo, v kateri 
uživajo in se imajo fino. Veliko 
so preigrali, povsod in za vse. 
Združujejo glasbo več generacij 
in menijo, da jim to lepo uspeva. 
Zavestno so šli v smer glasbe, 
za katero bi težko rekli, da je 
to ali ono. O tem bodo preso-
dili ljudje, poslušalci in gledalci. 
Pomembno je, da jim je njihova 
glasba všeč in da uživajo v njej.

tADEJ tOŠ 
Je slovenski komik, voditelj in 
igralec. Rojen je v Ljubljani, os-
novno šolo in gimnazijo je obis-
koval na Ptuju, na Akademiji za 
gledališče, film, radio in tele-
vizijo pa je diplomiral iz dramske 
igre. V svojem slogu bo nastopil 
v vlogi stand up komika in vas 
gotovo pripravil do tega, da se 
boste dobro nasmejali. 

18. februar 2016 41
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Pred nami je 5. sezona citrarskega abonmaja, tega poseb-
nega koncertnega cikla, ki je posvečen instrumentu, ki je 
kljub domačnosti še vedno malo znan in po drugi strani 
poln stereotipov.

Tako kot vsako sezono nas tudi letos čakajo zanimivi kon-
certi, na katerih bomo slišali različne glasbene zvrsti na 
strunskih glasbilih. V ospredju bodo seveda citre, a tudi 
petje, harfa, kitara, violončelo, violina, harmonika … Gre za 
glasbila, ki lahko ustvarijo posebno vzdušje domačnosti. 
Svoj čas, ko še ni bilo televizije, so te instrumente upora-
bljali za hišno muziciranje v meščanskih salonih, kmečkih 
hišah, dvorcih in gradovih, tokrat pa vas že peto sezono 
vabimo, da jim prisluhnete v Grajski Megi pri Dvorcu Novo 
Celje. Vabimo vas, da se ob poznih nedeljskih popol-
dnevih pridružite družini ljubiteljev strunske glasbe. Ne 
bo vam žal!

Peter Napret, umetniški vodja abonmaja
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Abonmajski koncerti potekajo
v Grajski Megi pri Dvorcu Novo Celje
ob nedeljah ob 17. uri.

Stran 46
18. oktober 2015
Brina gabrovec, tajda Krajnc
Nagrajenki tekmovanj 
CItRE

Stran 47
15. november 2015
Katja Skrinar
HARFA

Stran 48
10. januar 2016
Jasmina Levičar in Glas citer
CItRE

Stran 49
14. februar 2016
Aleksandar Kuzmanovski in janja Brlec
VIOLONČELO IN CITRE

Stran 50
3. april 2016
tschejefel trio (Avstrija)

Stran 51
8. maj 2016
Doroteja Bedenik  in Suzana Hebar Čamer
CItRE IN KItARA
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Brina Gabrovec, Tajda Krajnc
NAGRAJENKI tEKMOVANJ 
CItRE

tajda Krajnc obiskuje drugi letnik citer pri profesorici 
Neli Zidar Kos in četrti letnik klavirja na glasbeni gimnaziji 
v Celju. Citre igra že 10 let (njena prva učiteljica citer je 
bila Romana Jaušovec), njeno glasbeno pot zaznamujejo 
mnogi koncerti in nastopi ter mnoga državna in medn-
arodna citrarska tekmovanja, kjer je prejela več zlatih in 
srebrnih priznanj. V letu 2015 je postala tudi prvonag-
rajenka na mednarodnem citrarskem tekmovanju Nach-
wuchsförderpreis I v Münchnu. Želi se posvetiti študiju 
glasbe in s pridobljenim znanjem dozoreti v virtuozinjo, 
ki bo publiki puščala pečat s svojo dovršenostjo in čutno 
glasbeno interpretacijo.
Brina Gabrovec je v okviru citrarskega abonmaja nasto-
pila že v prejšnji sezoni. Takrat je igrala v citrarskem triu 
GŠ Žalec, ki si je koncert v citrarskem abonmaju prido-
bil kot nagrado na tekmovanju Svirel. Letos si je Brina to 
nagrado priigrala kot solistka. Brina Gabrovec se je citre 
začela učiti pri osmih letih, na Glasbeni šoli "Risto Savin" 
Žalec. Redno se je udeleževala citrarskih tekmovanj v 
solo kategorijah, kot tudi komornih zasedbah. Citre se je 
učila igrati pri Ireni Tepej in Doroteji Bedenik, sedaj pa pri 
Neli Zidar Kos. Veliko nastopa v duetu s svojo sestro Saro 
s katero igrata tudi klavir.

Katja Skrinar
HARFA

Katja Skrinar je svoje glasbeno izobraževanje začela 
na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje v razredu 
prof. Daliborja Bernatovića, diplomirala pa je na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Rudi Ravnik - Kosi. 
Prejela je več visokih nagrad na državnih in mednarod-
nih tekmovanjih. Sodeluje z orkestri SNG Maribor, SNG 
Ljubljana, simfoniki RTV Slovenije, Orkestrom Slovenske 
filharmonije, Mladinskim orkestrom EU, orkestrom Ani-
mato itd. Leta 2008 je v okviru koncertnega abonmaja 
Akademije za glasbo s Komornim godalnim orkestrom 
Akademije za glasbo v Ljubljani pod vodstvom prof. Cirila 
Škerjanca izvedla delo C. Debussya Danses in za izved-
bo prejela študentsko Prešernovo nagrado. Večkrat je 
nastopila tudi kot solistka z Orkestrom Slovenske filhar-
monije. Poučuje na glasbenih šolah Fran Korun Koželjski 
v Velenju in v Nazarjah.
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Jasmina Levičar in Glas citer
CItRE

Že več kot 25 let so citre sopotnice Jasmine Levičar. 
Prve melodije so zazvenele s pomočjo mentorja Mirana 
Kozoleta iz Senovega, svoje znanje pa je dopolnjevala pri 
Citi Galič, Mateji Količ in na raznih citrarskih seminarjih 
doma in v tujini. Igra dunajsko uglasitev, še posebno jo 
očara zven citer, ki je domač, harmonično poln in odigran 
s srcem. Spomnimo se jo iz uspešnih nastopov z revij 
Zlate citre v Grižah. Prav v letu 2016 bo minilo 30 let od 
prvega srečanja citrarjev v Grižah. Jasmina zdaj že nekaj 
časa preko svojega podjetja Glas citer združuje mlade 
in malo manj mlade citrarje, razne komorne zasedbe in 
skupine. Popeljala vas bo v čaroben svet citer, prepleten 
z angelskim petjem.

Aleksandar Kuzmanovski in Janja Brlec
VIOLONČELO IN CITRE

Lepi zvočni kombinaciji violončela in citer boste lahko 
prisluhnili na koncertu znanih domačih in tujih skladb ter 
tudi priredb slovenske ljudske glasbe. 

Aleksandar Kuzmanovski je pričel z violončelom v 
Skopju, diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri 
prof. Milošu Mlejniku, specializacijo pa opravil v Novem 
Sadu pri prof. Imre Kalmanu. Prejel je več nagrad na 
jugoslovanskih in slovenskih tekmovanjih. Več let je bil 
redni član orkestra SNG Maribor, sodeloval pa je tudi 
s številnimi drugimi orkestri kot orkestrski glasbenik in 
solist. Dejaven je v različnih  komornih skupinah v Slo-
veniji in tujini. Poučeval je že na več glasbenih šolah, 
sedaj pa že nekaj let poučuje na Glasbeni šoli Celje, kjer 
dosega s svojimi učenci velike uspehe.

Janja Brlec je že večkrat nastopila v citrarskem abon-
maju kot solistka in v različnih zasedbah. Citre igra že od 
otroških let, po glasbeni gimnaziji v Celju, kjer je imela 
glavni predmet klavir, je študirala citre in na Visoki šoli za 
glasbo in gledališče v Münchnu. Je najuspešnejša sloven-
ska citrarka po številu nagrad na tekmovanjih. Dejavna je 
na koncertnih odrih (za njo je že več krstnih izvedb tujih 
in slovenskih skladateljev), kot pedagoginja in v Citrar-
skem društvu Slovenije. Piše priredbe, je članica komisij 
na slovenskih in mednarodnih tekmovanjih, posnela pa 
je tudi samostojno ploščo Med strunami.
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TSCHEJEFEL TRIO (AVSTRIJA)

Trio sestavljajo mladi kreativni in ambiciozni avstri-
jski glasbeniki, ki želijo na odru v živo uresničiti svoje 
ideje, vizije in sanje ter predvsem dati glasbi s svojimi 
aranžmaji osebno noto. V zasedbi imajo citre, violino, 
harfo, diatonično harmoniko in vokal, s pomočjo katerih 
popeljejo poslušalce skozi različne žanre - od ljudske 
glasbe različnih narodov, preko klasike do džeza. Ime 
skupine sestavljajo angleške začetnice imen članov, za-
pisane po nemško.
Johanna Dumfart je v Linzu in Celovcu študirala klasično 
solopetje. Na Mozarteumu v Salzburgu je diplomirala 
iz diatonične harmonike, opreklja in petja. Trenutno 
poučuje na različnih šolah v Gornji Avstriji.
Fabian Steindl je rojen v Špitalu ob Dravi. Končal je študij 
citer in diatonične harmonike na Mozarteumu v Salzbur-
gu. Je večkratni nagrajenec različnih glasbenih tekmovanj 
ljudske glasbe kot tudi resnejših tekmovanj Prima la mu-
sica v Avstriji ter Ernst Volkmann v Nemčiji. Deluje kot 
predavatelj na glasbenih seminarjih v alpskem prostoru.
Lisa – Katharina Hörzer iz Leobna je obiskovala glasbe-
no gimnazijo v Gradcu. Diplomirala je iz  violine, zboro-
vodstva in ljudske harfe na konzervatoriju v Celovcu. Igra 
v različnih orkestrih, poučuje na šolah in posreduje svoje 
znanje ljudskega petja in jodlanja na glasbenih delavni-
cah.

Doroteja Bedenik  in Suzana Hebar Čamer
CItRE IN KItARA

Doroteja Bedenik in Suzana Hebar Čamer sodelu-
jeta od leta 2010, obe sta bili tudi članici vokalno-
inštrumentalnega kvarteta Štiriangel, ki smo ga poslušali 
v 1. sezoni citrarskega abonmaja.

Doroteja Bedenik je po začetnem učenju citer pri 
Zvonku Podkoritniku in prof. Heleni Hartman diplomirala 
pri  prof. Georgu Glasli v Münchnu. Je prejemnica visokih 
priznanj na različnih slovenskih in mednarodnih citrar-
skih tekmovanjih. Poleg solističnih nastopov sodeluje v 
različnih komornih sestavih. Leta 2014 je v Italiji zaključila 
vzgojno-izobraževalni program po metodološkem siste-
mu Edgarja Willemsa. Z velikimi uspehi poučuje na Za-
sebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla na 
Ptuju. 

Suzana Hebar Čamer je zaključila srednjo stopnjo na 
Glasbeni šoli Velenje pri prof. Istvanu Römerju, študirala 
pa je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v razredu prof. 
Tomaža Rajteriča, kjer je opravila tudi specialistični 
študij kitare. Uspešna je bila na več tekmovanjih in se 
udeleževala različnih seminarjev s priznanimi kitaristi. 
Poučuje na Glasbeni šoli Celje, z dijaki dosega odlične re-
zultate na tekmovanjih, pod njenim vodstvom pa je začel 
delovati tudi kitarski orkester. Aktivna je kot žirantka na 
tekmovanjih ter občasno koncertira samostojno ali v 
različnih komornih sestavih.
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Stran 53
NOVEMBER 2015
Savinov likovni salon
PRIKRITA EROTIKA: TODORČE ATANASOV 
(slike) in JIŘI BEZLAJ (kipi)

Stran 54
DECEMBER 2015-JANuAR 2016
Savinov likovni salon
NEVARNA LINIJA: FRANCE MIHELIČ (grafika) in 
NOEMI VEBERIČ LEVOVNIK (instalacija, video)

Stran 55
JANuAR-fEBRuAR 2016
Savinov likovni salon
Bumfest /GlASBA IN GIB V PODOBI:  luIS 
SORROLA CASANOVA  (fotografija, video, 
performans) in ANA PEČAR (video)

Stran 56
MAREC 2016
Savinov likovni salon
IZPOVEDI: SAŠA BEZJAK (risba, vezenina, mala 
plastika) in ANDREJ BRUMEN ČOP (slike)

Stran 57
APRIL 2016
Savinov likovni salon
DIAlOG (delovni naslov)
EMA KUGLER (video/film) in VERA STANKOVIĆ 
(kiparska kompozicija)

Stran 58
MAJ-SEPTEMBER 2016
Dvorec Novo Celje
SPOZNANJA: ZDENKO HUZJAN (slike),  
ANJA KRANJC (kipi), NATAŠA PROSENC (video)
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IZVEN REDNEGA PROGRAMA

Stran 59
SEPtEMBER 2015
Savinov likovni saln
OBRAzI
Člani likovne sekcije KUD Žalec
Izbrana dela letne produkcije

SEPtEMBER 2015
Savinov likovni salon
150 LET POŠTE V ŽALCU
Filatelistično društvo Žalec

OKtOBER 2015
Savinov likovni salon
NATAŠA MIRTIČ:  grafika
Častna predsednica 17. Bienala otroške grafike 
v Žalcu

MAj 2016
Savinov likovni salon
tElO IN PROStOR 
Učenke in učenci osnovnih šol
Spodnje Savinjske doline
Izbrana dela letne produkcije
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IZVEN REDNEGA PROGRAMA

Stran 60
juNIj 2016
Savinov likovni salon
ZGODBE: JOCO ŽNIDARŠIČ (fotografija)

juLIj 2016
Savinov likovni salon
MARtA VOŠNJAK (slike)

AVguSt 2016
Savinov likovni salon
MILAN ŽOLNIR (fotografija)

53
November 2015

PRIKRItA EROtIKA
TODORČE ATANASOV (slika) in JIŘI BEZLAJ (kipi)
Redni program projekta Prostor, telo in medij v prehajanju.

Todorče Atanasov (1953, Sveti Nikola v Makedoniji) je leta 1977 
diplomiral na oddelku za slikarstvu na  ALU v Ljubljani, kasneje je 
še zaključil specialko iz slikarstva in grafike. 
Jiři Bezlaj (1949, Ljubljana) je diplomiral na oddelku za kiparstvu 
na ALU v Ljubljani. 
Njuno najmočnejše tematsko izhodišče je figura, na vsebin-
ski ravni pa značilno poudarjena erotizirana motivika. Gre za 
občudovanje ženskega telesa v različnih pozah in za iskanje 
razmerij med telesom in elementi tako ali drugače opredeljenega 
okolja, ki se pri Atanasovu izraža v zemeljsko barvitem, krajinskem 
ozadju, kamor naseljuje razgaljeno žensko telo in njeno zgodbo, 
pri tem pa nam  ponuja vtis neke resničnosti, medtem ko v ki-
parskih delih Jiřija Bezlaja, tudi takrat ko človeško figuro zamenja 
z rastlinsko, prepoznamo 
fascinacijo nad življenjem, 
rastjo, spočetjem in ro-
jevanjem novega. Pri obeh 
avtorjih gre za manifestacijo 
panteističnega odkrivanja 
erosa in neutrudnega 
praznovanja neuničljive 
življenjske sile, ki je vse na-
okrog nas – predvsem pa 
v nas samih.  V njunih de-
lih lahko prepoznamo nek 
skrajno vitalistični moment, 
optimistično navdahnjenost 
in navdušenje nad procesi 
življenja, ujetih v klasično 
obravnavani barvni ploskvi 
pri Atanasovu in  v trdni 
kamnini Bezljajevih skulp-
tur. Sa
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Januar-februar 2016

GlASBA IN GIB V PODOBI
LUIS SORROLA CASANOVA (fotografija, video) in ANA PEČAR (vid-
eo, performans)
Redni program projekta Prostor, telo in medij v prehajanju.

luis Sorrola Casanova (1984, Lima/Peru), se je najprej izobraževal 
v klasičnem slikarstvu v Limi, kjer je diplomiral že s 17 leti. Leta 2001 
se je  preselil na Dunaj, kjer se je vpisal na Akademijo lepih umetnosti 
- študij multimedijske umetnosti; v letih 2006 – 2010 je ustvarjal v 
Braziliji in Argentini, leta 2012 pa se je vrnil na Dunaj in diplomiral. 
Živi in ustvarja med Londonom in Dunajem. 
Ana Pečar (1977) 
se ukvarja z videom, 
video instalacijami, 
scenskim videom 
za plesne perfor-
manse in novimi 
tehnologijami. For-
malno vzgojo je pri-
dobila na Corcoran 
šoli za umetnost v 
Washingtonu, D.C. 
in na Pedagoški 
fakulteti v Mariboru. Dodatna znanja je pridobivala na številnih 
delavnicah in delovnih obiskih na Norveškem, v Estoniji, Španiji, v 
Združenih državah in drugod. 
Razstava bo odpirala prostor umetnosti dveh ustvarjalcev, ki izha-
jata iz različnih kulturnih prostorov, a oba delujeta v mednarodnih 
razsežnostih. Luis Sorrola Casanova je izrazito eksperimentalno 
naravnan. Idejo kot ustvarjalni vzgon postavi v okvir, nato pa jo 
prepusti improvizaciji, ki drsi v razponu umetniških disciplin: plesa, 
glasbe, slikarstva in fotografije. Med njimi ustvarja zanimive odnose, 
preplete različnih oblik izražanja, zvrsti in jezikov ter jih tke v kom-
pleksno mrežo estetskih sporočil. Pri presnavljanju umetniških disci-
plin, kjer se pretaka zvok v gib telesa in izrisuje podobo po pigmentni 
površini, nastaja plastenje pomenov in čutov, ki tvorijo izjemno sub-
tilno celoto. Do podobnih rezultatov, le skozi drugačen proces dela, 
prihaja Ana Pečar. Njen scenarij je izključno vezan na njeno vlogo kot 
raziskovalko in občudovalko narave okoli sebe in kamero. O svojem 
ustvarjanju je zapisala: »Delujem in živim na križišču novih tehnologij 
in starih religij. Moje delo stoji na temeljih goste in čvrste dediščine 
učenosti ter plasteh neresnične resničnosti. V mojem delovnem 
območju so video umetnost, intermedijska umetnost, plesni perfor-
mans in audiovizualne instalacije v dialogu s specifičnimi prostori. V 
montaži zvoka in slike sledim ritmu, pulzu in času.«
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December 2015–januar 2016

NEVARNA lINIJA
FRANCE MIHELIČ (grafika) in NOEMI VEBERIČ LEVOVNIK 
(instalacija, video)
Redni program projekta Prostor, telo in medij v prehajanju.

Noemi Veberič Levovnik (1985, Kranj) je diplomirala iz filma in likovne 
umetnosti na Univerzi Paris 8 (2009), naredila magisterij iz sodobne umet-
nosti na akademiji v Quimperju (2011) in iz sodobne umetnosti  in novih 
medijev v Parizu (2013). Živi in ustvarja med Parizom in Ljubljano. 
France Mihelič (1907–1998) je 
študiral v letih 1928-1932 na akademi-
ji v Zagrebu. Bil je eden najbolj svo-
jskih in najpomembnejših slovenskih 
likovnih umetnikov 20. stoletja in redni 
član Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti (SAZU). Za svoje ustvarjalno 
delo na področju slikarstva, grafike, ris-
be, ilustracije in scenografije je prejel 
vrsto visokih nagrad doma in v tujini.
V dialogu izbranih del Franceta 
Miheliča in Noemi Veberič Levovnik 
bo odnos med prostorom, predmeti 
in figurami/telesi ponesen do eksis-
tencialno robnih iskanj prostora sanj (učinek odtujitve, vdor iracionalnega, 
fantastičnega, sanjskega). Za premislek bodo ključne razlike v pomenu: skozi 
soočanje upodobitev prostora in telesa obeh umetnikov bo skozi časovno 
distanco podana interpretacija dveh različnih eksistencialnih izkušenj in od-
nos do preteklosti – tako do umetnikove lastne kot tudi do umetnostne in 
širše kulturno-zgodovinske.
Prehod iz slike v video in naprej v živi performans ustvari nov kontrapunkt 
in se spusti v živo materijo, v posebej intenziven odnos tako z gledalcem 
kakor tudi z realnostjo samo. Dela Noemi Veberič Levovnik odražajo ali iščejo 
prehode med realnostmi, ki so mnogotere in se v umetnosti povezujejo v 
neskončen vzporedni svet, prostor, ki ga naseljujejo naši alter-egi, spomini 
in fantomi. V delih Franceta Miheliča najdemo obsesivno ponavljanje istih el-
ementov in vztrajno gradnjo vzporednega sveta. Ta vedno vsebuje element 
sanjskega, tudi tesnobe in strahu, ki so vzgib fantastičnega. Noemi Leberič 
Levovnik se v svojih delih giblje po meji med temo in svetlobo, upanjem in 
grozo. V tem je določena podobnost z Miheličem, pri katerem prav tako ob-
staja kontrast s temačnostjo podob, v neki igrivosti, ki se kaže v raznih ne-
navadnih, mestoma smešnih sanjskih bitjih. »Blizu mi je detajl in neka uma-
zanost poteze, umazanost tudi kot nasičenost, kot neravna linija. Blizu mi je 
tudi obsedenost s podobo in obliko golega ženskega telesa.« (N. L. Levovnik). 
Mihelič v svojih podobah ustvari jasen prostor in vzdušje. Njegove podobe so 
za Levovnikovo izziv v smislu prehajanja v prostor v obliki kipov in instalacij.
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DIAlOG (delovni naslov)
EMA KUGLER (video) in VERA STANKOVIĆ (kiparska kompozicija)
Redni program projekta Prostor, telo in medij v prehajanju.

Ema Kugler je intermedialna umetnica. Svojo ustvarjalno pot je začela 
sredi osemdesetih let in od tedaj se je preizkusila v več umetniških 
disciplinah - kot režiserka, scenaristka, scenografinja, kostumografinja, 
montažerka, multidisciplinarna umetnica, avtorica številnih performan-
sov, likovnih instalacij in videofilmov ter več dolgometražnih filmov. 
Vera Stanković je zaključila študij in magisterij slikarstva ter študij elek-
trotehnike v Beogradu. Deluje kot kiparka, slikarka, pedagoginja, ob-
likovalka vidnih sporočil in interdisciplinarna ustvarjalka sodobne umet-
nosti, ki že več kot desetletje živi in ustvarja v Ljubljani.

V obrazložitvi ob 
podelitvi nagrade 
Prešernovega skla-
da (2008) je o Emi 
Kugler Jurij Krpan 
zapisal, da "je umet-
nica, ki s svojim de-
lom dokazuje, da je 
celostna umetnina 
ultimativni umetniški 
izraz. V njenih delih 
je napetost med 
življenjem in smrtjo 
inscenirana do skoraj otipljive prezence. Čutno jo doživljamo na per-
formansih v ogromnih izpraznjenih in podhlajenih industrijskih halah, 
tovarnah, kamnolomih ali na projekcijah v popolni temi, napolnjeni z 
zvokom ali/in podobami, ki so ušle vsakršnim žanrskim opredelitvam.« 
(vir: katalog nagrajencev, založilo MKRS, 2008). V filmu Odmevi časa 
(2010) Kuglerjeva tematizira idejo, o kateri pravi, da je "največja zabloda 
človeka njegova iluzija, da je svoboden". Posveča se vprašanju prisile, v 
kateri živita oba spola kot sužnja v interesu kapitala, ki mu vladata cerkve-
na in posvetna oblast. Vera Stanković pa udejanja svoje misli v kiparski 
kompoziciji, katero tvorijo stotine drobnih keramičnih figur; enakih med 
enakimi, ki z bližino in dotiki druga druge tvorijo likovno podobo poto-
vanja in izražajo globoko eksistencialno krhkost. Opredelimo jo lahko kot 
obredni trenutek in spoznanje, kjer se posameznik in hkrati skupnost 
spopadata s stvarnostjo znotraj sebe in znotraj širše družbe.  Njune 
podobe, čeprav v povsem različnih medijih, se prepuščajo časovnemu 
toku in večnemu vprašanju: kdo smo, od kod prihajamo in kam gremo. 
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IzPOVEDI
SAŠA BEZJAK (risba, vezenina, mala plastika) in ANDREJ BRU-
MEN ČOP (slika)
Redni program projekta Prostor, telo in medij v prehajanju.
Saša Bezjak (1971)je diplomirala iz likovne pedagogike na Pedagoški 
fakulteti v Mariboru (1999), leta 2001 pa iz slikarstva na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani. Študij je nadaljevala na oddelku za kip-
arstvu in magistrirala pri prof. Luju Vodopivcu leta 2009. Leta 2013 
ji je Univerza v Mariboru podelila naziv strokovna sodelavka za pred-
metno področje specialna didaktika. Ukvarja se z risbo, sliko, kipom, 
vezenino, likovnimi akcijami in poučevanjem. 
Andrej Brumen-Čop (1967) je med letoma 1988 in 1995 študiral 
slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Pozneje 
se je študijsko 
izpopolnjeval v 
Pragi in New Yor-
ku. Med letoma 
2001 in 2002 je 
bil glavni urednik 
revije za likov-
no umetnost 
Likovne besede. 
Razstavljal je 
doma in v tujini. 

Delo Saše Bezjak in Andreja Brumna Čopa povezuje izrazito osebna 
nota, vezana na refleksijo psihičnega stanja. Dinamiko ustvarjanja 
Saše Bezjak vodi aktivna risba, kot avtonomni medij, s katerim nago-
varja širšo javnost z vsebinami, ki jih velikokrat izrivamo iz območja 
družbene pozornosti, pa tudi iz umetnosti. To so téme, ki se dotikajo 
spolnosti, družinskih razmerij, vloge ženske in moškega v družbi, 
minevanja pa tudi širše refleksije umetnosti in politike. Umetničina 
sporočila so neposredna, kar doseže z asketsko izčiščeno risbo, 
vezenjem na platno ali pa udejanja v mali plastiki. V izhodišče svo-
jega dela postavlja intimno, pogosto neposredno, tudi spolno tema-
tiko zato, da gledalca prisili k čutenju in razmišljanju o senzibilnosti 
v življenju. V tem kontekstu, le da se rojevajo v slikarskem mediju, so 
podobe Andreja Brumna Čopa; vezane so na čustvene in spomin-
ske podobe, zastrte in barvno utopljene v čistem tolmunu zaseb-
nosti. Barva je njegov primarni »medij«, ki vodi proces dela in vse 
kar se odvija na ploskvi, je zastor, izza katerega biva osebna zgodba 
umetnika.
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SEPtEMBER 2015
OBRAzI 
SVOJA DElA PREDStAVlJAJO 
ČLANI LIKOVNE SEKCIJE KUD ŽALEC, 
Predstavitev letne produkcije 

SEPtEMBER 2015
150 LET POŠTE V ŽALCU
Filatelistično društvo Žalec

OKtOBER  2015
NATAŠA MIRTIČ
Razstava grafik – Častna predsednica 
17. bienala otroške grafike.

Nataša Mirtič, rojena leta 
1973 v Novem mestu, je leta 
1997 na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani diplomi-
rala na oddelku za slikarst-
vo pri profesorju Andreju 
Jemcu. Leta 2001 je končala 
tudi magistrski študij grafike 
pri profesorju Lojzetu Loga-
rju. Doslej je sodelovala na 
več izborih slovenske grafike 
doma in v tujini. Za svoje delo 
je prejela več nagrad. Od leta 
2000 je članica ZDSLU. Kot 
svobodna umetnica živi in 
ustvarja v Novem mestu. 

Natašina kratka refleksija o 
načinu svojega grafičnega 
dela: »Delo je počasno. Umakneš se v atelje, na pol 
meditiraš. Za slikarstvo sem malo neučakana in zelo 
samokritična. Nikoli nisem znala potrpežljivo čakati, da bi 
v slikarstvu prišla do razvoja likovnega jezika. Pri grafiki 
pa moraš zelo sistematično razmišljati. Še vedno te lahko 
kaj preseneti in tudi takoj ne moreš ukrepati, popraviti 
kot na primer pri slikarstvu. Velikokrat moraš premisliti 
ter odložiti matrico in šele po več mesecih ali tudi letu 
ugotoviti, kaj manjka. Slikarstvo te hitro zapelje.« 
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Maj-september 2016

SPOzNANJA
ZDENKO HUZJA (slika),  ANJA KRANJC (kipi), NATAŠA PROSENC 
(video) 
Kustos: Matjaž Brulc, Alenka Domjan, Milena Zlatar
Redni program projekta Prostor, telo in medij v prehajanju.

Zdenko Huzjan (1948, Lendava) je diplomiral na ALUO v Ljubljani, smer 
slikarstvo pri prof. Gabrijelu Stupici (1974), nadaljeval študij na specialki za 
slikarstvo iste akademije pri prof. Janezu Berniku. Univerza v Ljubljani ga leta 
1988 izvolila za docenta in leta 1997 za rednega profesorja za slikarstvo in 
risanje. Je predavatelj za slikanje in risanje na Pedagoški fakulteti Univerze 
v Ljubljani, na Oddelku za likovno peda-
gogiko. 
Anja Kranjc (1982, Šempeter pri 
Novi Gorici) je leta 2008 diplomirala 
na ALUO v Ljubljani, smer kiparstvo 
pri prof. Matjažu Počivavšku in dr. Ig-
orju Škamperletu ter na isti akademiji 
končala magistrski študij kiparstva.
Nataša Prosenc Stearns je video 
umetnica in režiserka, ki živi v Venice 
Kalifornija. Diplomirala je na oddelku za 
oblikovanje na ALUO v Ljubljani, kjer je 
ustvarila svoje prve videe, ter jim kmalu 
pridružila še instalacije in filme. S Ful-

brightovo štipendijo je končala po-
diplomski študij na California Insti-
tute of the Arts v Los Angelesu. Živi 
in ustvarja v ZDA.

Njihova umetnost je simbolična projekcija in čutni inkarnat, ki odkriva no-
tranje življenje in hotenje po preobrazbi. Je globoka, osebna in eksistencialna. 
Poudarja dramo in tragiko človekove »biti« ter sega v najgloblje duhovne 
temelje; opozarja na neizpodbitno dejstvo, da je človek neločljivi del narave 
in zato nujno, ne glede na njegovo izjemnost bitja - samozavedanja lastnega 
konca, ki ga postavlja v svet, kjer se odpirajo vsa bistvena vprašanja human-
izma: človekova svoboda, njegovo mišljenje, delovanje in ustvarjalnost, podre-
jen njenim zakonitostim. Kajti prav v zavedanju minljivosti življenja in gotovosti 
smrti se skriva bistvo tuzemskega bivanja - temeljna resnica, ki se nam v toku 
življenja nenehno izmika - da smo ljudje umrljiva bitja z omejenim časom. 
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JuNIJ
zGODBE
JOCO ŽNIDARŠIČ
fotografija

Joco Žnidaršič (1938, Šoštanj) je leta 1963 absolviral na 
ljubljanski medicinski fakulteti. Že med študijem se je 
začel ukvarjati z reportažno in umetniško fotografijo in 
se ji pozneje povsem posvetil. Delal je kot fotoreporter 
pri Študentski tribuni, TT-ju Tovarišu, od leta 1974 pa 
do upokojitve je bil urednik fotografije pri Delu. Poleg 
novinarskega dela je ustvaril številne fotomonografije, 
ki so mu prinesle sloves enega najvidnejših slovenskih 
umetniških in reporterskih fotografov. Razstavo bodo 
sestavljale fotografske zgodbe, ki jih je avtor skozi de-
setletja lovil v svoj objektiv.

JulIJ
MARtA VOŠNJAK 
Avtorica bo predstavila svoje likovno potovanje skozi čas.

AVGuSt
MILAN ŽOLNIR 
Avtor bo postavil na ogled hmelj in hmeljsko krajino na 
fotografijah zadnjih let. 

2016

8. marec 2016

SLOVENSKO DALMATINSKI VEČER
OB DNEVU ŽENA
Citre so lep milozvočen slovenski instrument, privlačen in 
skrivnosten in ljudje mu vedno znova radi prisluhnejo. V 
Sloveniji so zelo priljubljene tudi dalmatinske pesmi. Zato 
vas ob dnevu žena vabimo na SlOVENSKO-DAlMAtIN-
SKI VEČER.
Nastopili bodo citrarka Tanja Zajc Zupan, Klapa Gallus 
in pevka teja Saksida. Večer bo vodila Tanjina hči Ana. 
Tanja bo na koncertu skupaj s pevko Tejo izvedla sloven-
ske popevke, ljudske in narodno-zabavne pesmi. Zaigrala 
bo tudi melodijo Cvetje v jeseni, ki jo ljudje vedno znova 
želijo slišati in je najlepša točka večera - hči Ana ob glasbi 
citer interpretira odlomek iz filma, ko Janez zaprosi Meto 
za roko. 
Del programa bo posvečen dalmatinskim pesmim. Klapa 
Gallus bo izvedla pesmi, ki jih izvajajo najbolj znane klape, 
na primer: Ne diraj moju ljubav, Oči boje lavande, Ružo 
crvena, Anđele moj, Čiribiribela, Sunčane fontane … Dal-
matinskemu melosu se bosta pridružili tudi Tanja in Teja, 
ki bosta izvedli pesmi Severine in Tereze Kesovije …  
Večer bo skratka raznolik, nostalgičen in nepozaben. 
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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 2015/16

PREDNOSTI AbONMAJA

64 65

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. 2015)
 * 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 (osebna izkaznica, upokojenska izkaznica, 
dijaška izkaznica).



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 Domu II. slovenskega tabora ali pa 
nam pišete preko spletne strani ZKŠT Žalec, kjer se lahko 
tudi naročite na elektronsko prejemanje mesečnega 
programa.
Program je prav tako objavljen v mesečniku Utrip 
Savinjske 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 
arhivov 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 
fotografirate 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

CENE ZA IZVEN

ZA DObRO POČUTJE VSEH ObISKOVAlCEV
vAS PROSiMO:

ObVEšČANJE O PROgRAMU

Pridržujemo si pravico do spremembe programov.

NAROČILNICA P, T, POt, Nz in C
za sezono 2015/16
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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:

NAROČILNICA CICI
za sezono 2015/16
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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:

7170

Va
bi

m
o 

va
s,

 d
a 

na
s 

ob
iš

če
te

 ..
.

Savinova

Rimska
nekropola

Dvorec Novo Celje

Jama
Pekel

Ribnik
Vrbje

hiša

Ekomuzej

hmeljarstva in 
pivovarstva
Slovenije

dodatni abonent

dodatni abonent

m
obilni telefon:

m
obilni telefon:



ZKŠT
Zavod za kulturo, šport in turizem 
Žalec
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, www.zkst-zalec.si

Prodaja vstopnic:

TIC Žalec
Šlandrov trg 25

T: 03 710 04 34
E: zkst.tic@siol.net

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

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

Programska knjižica ZKŠT Žalec 
Sezona 2015/16

avgust 2015
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 3100 izvodov

Brezplačna publikacija


