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Pridržujemo si pravico do spremembe programov.
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TIC Žalec
Šlandrov trg 25 
03 710 04 34 

zkst.tic@siol.net

OD 17. SEPTEMBRA 

DO 6. OKTOBRA

VPIS ABONMAJEV

Vabimo vas, da obnovite svoj abonma. Svoje sedeže 
lahko obdržite do 29. septembra, kasneje to žal ne bo 

več mogoče. 



Nova sezona je kot čist, nepopisan list papirja. Program je 
sestavljen in kot vodja sem v obdobju prijetnega vznemirjen-
ja. Vedno je tako. Vsi smo delali po najboljših zmožnostih in 
v želji, da bi sestavili programe, ki bodo oplemenitili vaše dni, 
vas zamislili v drugačen način izražanja in vas povabili v nov, še 
neodkrit svet; ali pa programe, ki vas bodo sprostili in zabavali.
Nikoli ne veš vnaprej, kaj se bo zgodilo, življenje ima svoje načr-
te. Vedno pa lahko vložiš v delo vso energijo, znanje in ljubezen 
in potem pričakuješ najboljše. 
Sezona dogodkov kulture in turizma s skupnim imenom 
Lepotica in pivo, ki potekajo od letošnjega odprtja Fontane 
piv Zeleno zlato, bo dosegla vrh z novo uprizoritvijo operete 
Radovana Gobca Hmeljska princesa. Ob 150-letnici drugega 
vseslovenskega tabora smo to lepotico znova postavili na oder. 
Zgodba je prestopila v današnji čas in pokazala, da se v 85 
letih, kolikor mineva od prve uprizoritve izvirnika, ni prav veliko 
spremenilo. Ljudje nosimo drugačna oblačila, se drugače vede-
mo in govorimo, uporabljamo pridobitve sodobne tehnologije, 
se vozimo v električnih avtih, v resnici pa smo ostali isti. Denar 
in moč hočeta vladati svetu, a vedno znova čista in iskrena lju-
bezen premaga hlastanje po materialnem. Zgodba bi se lahko 
odvijala tu, čisto med nami, prav v tem trenutku. Drugače pa 
je z glasbo. Ta ostaja ista, Gobčeva. Nespremenjena, lepa in 
večna. Premieri bodo sledile ponovitve v septembru in decem-
bru. Želimo si, da bi ta opereta postala  vsakoletni sestavni del 
kulturnega turizma. 
Ker je za nami zanimiva gledališka sezona, bom predstavila re-
zultate anket gledališkega abonmaja. Skupaj šteje 730 obisko-
valcev, ankete vas je izpolnilo 119. Predstave ste v številčnem 
razponu od ena do pet ocenili takole: Boksarsko srce 4,2, Car-
mina Burana 4,1, Ljubi moj 3,86, Staromodna komedija 3,6, 
Stenica 3,1. Je šestnjast odstotkov mnenj dovolj reprezenta-
tiven vzorec, da po njem lahko sklepamo o zadovoljstvu oz. 
nezadovoljstvu ljubiteljev gledališča? Vsekakor pokaže smer in 
ta se od pretelih sezon ni spremenila. Po tri predstave so večini 
obiskovalcev blizu, dve mnenje publike razdelita. Večina vas želi 
komedij, nekaj vas je pripravljenih tudi na globlji, resnejši pogled  
in razmislek, zato skušam slediti tudi tej želji. 
Nekateri čustvovanje zamenjate s trivialnostjo, drugi sodoben 
pristop k scenografiji, ki je postala bolj minimalistična, jemlje-

UVODNIK 

»K HMELJSKI SMO PRINCESI ZDAJ PRISPELI«
  (R.Gobec)
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te kot našo težnjo k zaslužku. Nekateri z nerazumevanjem ali 
nepoznavanjem družbenih razmerij nekega časa in večplast-
nosti medčloveških odnosov ocenite izbor za slab. Mnogi si že-
lite lahkotnejših »veselih« tematik, kajti življenje je že tako preveč 
težko, zato naj gledališče ponudi samo nasmejan obraz. Sicer 
pa se moramo spomniti, da umetnost ni izmerljiva. Moramo se 
zavedati, da jo merimo zgolj ali predvsem z osebnimi stališči. 
Tako je vedno bilo, pa naj bo ocenjevalec  strokovno podkovan 
in nadarjen kritik ali pa povsem povprečen gledalec. 
V resnici vas vedno znova le vabim k raziskovanju drugačnega. 
Vabim, da bi prestopili »varno cono ugodja«, ki ga ponuja giba-
nje v znanem. Da bi dopustili, da je nekaj vredno, četudi vam ni 
všeč. Da ne bi sodili in obsojali, temveč argumentirano izražali 
svoje mnenje. Predvsem pa, da bi na široko odprli vrata svetu 
umetnosti, videli v njem priložnost raziskovanja, odsev lastnega 
doživljanja, izziv. Takšna je naravnava vseh sodelavcev, ki za vas 
izbiramo programe in želimo, da bi bila umetnost vaša izbira. 
Da se ne bi prehitro zadovoljili z všečnimi produkti, ki  zdrsnejo 
s kože in se nas ne dotaknejo. In nimajo možnosti, da bi v nas, 
skozi nas zaživeli svoje življenje. Bodimo zares, ne identificirajmo 
se s »trošim, torej sem«, temveč mislim, bivam, čutim, vem, da 
sem. Po Vinku Möderndorferju je dolžnost umetnikov, da vztra-
jajo na okopih umetnosti, ki želi biti kritično naravnana, ki ima 
stališče do sveta in družbe. Naše povabilo pa je v želji, da se ne 
bi pustili zapeljati denarju in oblasti, ki hočeta biti edini moralni 
vrednoti tega sveta. Kot uživalci umetnosti se ne pustite zapel-
jati tistim, ki vas skušajo prepričati, da je umetnost zgolj zabava 
po napornem in poštenem delu. Skušajo nas celo prepričati 
»da je minil čas, ko je bila umetnost za narodovo identiteto in za 
njegov obstoj pomembna« (Vinko Möderndorfer). Spomnite se, 
da umetnost nastavlja zrcalo, v katerem tako posameznik kot 
družba lahko ugledata svoj pravi obraz, za kar pa sta potrebni 
resnica, kritičnost in precejšnja mera poguma.
 
Lidija Koceli
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Tri predstave se bodo odvijale v dopoldanskem času v 
VRTCIH OBČINE ŽALEC (cena vstopnice 4 evre), pred-
stava Sapramiška 2 – Sapramišja sreča pa v dvorani 
Doma II. slovenskega tabora (cena vstopnice 5 evrov).  
Več informacij bodo starši dobili na roditeljskih sestankih 
v vrtcih.

Stran 8
15.-26. oktober 2018
DEVET LUN
Gledališče A E I O U v koprodukciji s Hišo otrok in 
umetnosti, 30 minut

December 2018
PREDSTAVA PRESENEČENJA

Stran 9
28. februar 2019 ob 17.uri
SAPRAMIŠKA 2 – SAPRAMIŠJA SREČA
Mini teater Ljubljana, 35 minut

Stran 10
April 2019
DINO IN ČAROBNI TONI
Gledališče KUKUC v sodelovanju z Glasbeno šolo 
Slovenska Bistrica, 35 minut

VOŽKOVO GLEDALIŠČE
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DEVET LUN
Lutkovna gledališka slikanica, 30 minut, primerna za otroke, stare-
jše od 6 mesecev.

Avtorice:

Ideja, koncept, 
režija in likovna 
podoba:

Avtorja glasbe:
Igrajo: 

Katja Kähkönen, 
Mateja Ocepek, 
Katja Povše

Katja Kähkönen, Mateja Ocepek, 
Katja Povše
Rada Kikelj Drašler in Miha Šajina
Katja Kähkönen, 
Mateja Ocepek, 
Katja Povše

Devet lun ali devet mesecev je čas, ko v ženskem telesu zraste novo bit-
je. V tem času se v telesu odvijajo mnoge spremembe, ki pomagajo še 
nerojenemu bitju, da se razvija in raste. Divjanje hormonov, združevanje 
genetskega materiala, celična delitev in drugi zapleteni telesni dogodki so 
odlična snov za gledališko uprizoritev. 
Znana zgodba od spočetja do rojstva je uprizorjena brez besed, na pre-
prost, humoren in fantazijski način. Skozi uglasbeno gledališko slikanico 
mladi gledalci vstopijo v svet telesnih dogodkov med nosečnostjo. Pred-
stava je namenjena malčkom, upošteva njihovo razvojno stopnjo in je     
uprizorjena na njim razumljiv in privlačen način.  

15.-26. oktober 2018
Gledališče A E I O U 

v koprodukciji s Hišo otrok in umetnosti

Matej Povše



109

SAPRAMIŠKA 2 – SAPRAMIŠJA SREČA
Igrano-animirana predstava, 35 minut, primerna za otroke, 
starejše od 3 let.

28. februar 2019
Mini teater Ljubljana

Miha Fras

Avtor:
Režija:
Avtorja vizualne 
podobe:
Kostumografija:
Glasbenika:

Igrajo: 

Animirani liki z 
glasovi:

Svetlana Makarovič
Robert Waltl

SON:da (Metka Golec in Miha Horvat)
Ana Savić Gecan
Mitja Vrhovnik Smrekar, Svetlana Makarovič

Vesna Zornik/Ajda Smrekar: Sapramiška
Violeta Tomič/Maruša Majer/
Lea Menard: Žaba
Tadej Pišek/Marko Ujc: Zajec

Svetlane Makarovič, Ljerke Belak in 
Roberta Waltla

Sapramiška pozno jeseni stoji pred svojo razmajano kočico in Regica ji 
prigovarja, da je skrajni čas za popravilo hišico, sicer ne bo zdržala zime, 
ampak Sapramiška je ne posluša. Pa zažvižga veter in snežni metež po-
dre Sapramiškino hišico … Druge živali svoji sosedi očitajo, zakaj ni prej      
poskrbela za svoje domovanje, trmasta Sapramiška pa noče poslušati 
očitkov, raje leže na sneg in si želi le še umreti. Žaba Regica ji pove, da je 
vsak svoje sreče kovač, in jo prepriča, naj se po srečo odpravi h kovaču.
Sapramiška se poda na pot in kovač ji pomaga skovati srčece, ki ga ima 
Sapramiška za svojo srečo. Na poti domov se ji dogajajo neprijetne stvari, 
vendar je prepričana, da ima srečo, saj bi lahko bilo še dosti huje. In ko se 
približa domu, vidi, da so ji gozdni prijatelji popravili hišico. „Kakšna sreča, 
da imam srečo,“ si reče.
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DINO IN ČAROBNI TONI
Glasbena komedija, 35 minut, primerna za otroke, 
starejše od 3 let.

Avtorici: 
Režija:

Igrajo: 

Urška Raščan in Radmila Bikić Magdić
Urška Raščan

Joži Pongračič: Škrat Toni
Urška Raščan: Dinozaver Dino
Mali glasbeniki

Na uradu za zvezde, v čisto neznanem kraju in času, se srečata dinoza-
ver mladiček in škrat Toni, ki bi rada postala zvezdi. Z veliko odlične žive 
glasbe, skozi katero spoznavata glasbila (trobila, godala, pihala, tolkala, 
klavir in harmoniko ter čudovito glasbilo, ki ga ima vsak od nas – glas) in 
tudi note – »češnjice na papirju« – nas ob sodelovanju publike pripeljeta do 
lepega sporočila, da se največja zvezda na svetu skriva v vsakem od nas.

v začetku aprila 2019
Gledališče KU-KUC v sodelovanju z 

Glasbeno šolo Slovenska Bistrica

KU-KUC gladelišče
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Šolske predstave bodo dopoldan ob 10.00, ali pa ob 
9.30 in 11.15, če bosta po dve predstavi.

Stran 12
25. in 26. oktober 2018
TAJNO DRUŠTVO PGC
Lutkovno gledališča Ljubljana, 80 minut 

Stran 13
JANKO IN METKA
SNG Maribor, 60 minut

Stran 14
PETER KLEPEC ALI KAKO POSTANEŠ PRAVI JUNAK
Drama Ljubljana, 55 minut

ŠOLSKE PREDSTAVE

12
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TAJNO DRUŠTVO PGC
Dramska predstava, 80 minut, primerna za učence tretje triade.

Lutkovno gledališča Ljubljana

Avtorja:
Režiija:
Scenograf:
Koreograf:
Kostumografinja:
Glasba:
Oblik. svetlobe:

Igrajo:

Anton Ingolič in Nebojša Pop Tasić
Marko Bulc - Mare
Damir Leventić
Sebastjan Starič
Sanja Grcić
Damir Avdić
Andrej Hajdinjak

Rok Kunaver, 
Mia Skrbinac k. g., 
Jan Bučar, 
Matevž Müller, 
Voranc Boh k. g., 

Jernej Kuntner, 
Miha Arh, 
Nina Skrbinšek,
Nina Ivanič

Tajno društvo PGC je zimzeleno 
besedilo Antona Ingoliča, nastalo 
leta 1958. izpod peresa slovenske-
ga pisatelja Antona Ingoliča. Prire-
dba izpod peresa Nebojše Popa 
Tasića se dogaja v osemdesetih 
letih in raziskuje prazen oder, ki 
spodbuja gledalčevo domišljijo in 
nastopajočim omogoča številne 
transformacije v prostoru in času. 
Ingoličevo otroško nedolžnost je 

Tasić zamenjal z otroško angažira-
nostjo. Ingoličevi otroci so z oglas-
nih desk kradli in zbirali risalne 
žebljičke, otroci v naši predstavi pa 
stopijo korak dlje in s temi žebljički 
obešajo svoje pesmi in parole, kar 
izzove tudi »politično« reakcijo in 
sankcije.

(Iz besedila Špele Frlic in Tjaše 
Tomšič)

25. in 26. oktober 2018

Urška Boljkovac
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JANKO IN METKA
Gledališka pravljica s petjem in plesom, 60 minut brez odmora, 
primerna za učence prve triade.

SNG Maribor

Avtor:
Režija:
Kostumografija:
Glasba:
Scenografija:
Oblikovalka maske:
Oblikovalec svetlobe:

Igrajo:

Andrej Rozman Roza
Robert Waltl
Ana Savić Gecan
Slavko Avsenik ml.
Sanja Jurca Avci
Mirjana Djordjević
Franci Rampre

Mati: Milada Kalezić
Oče: Bojan Maroševič
Janko: Nejc Ropret
Metka: Mirjana Šajinović
Žeralda: Irena Varga

Predstava Janko in Metka je pri-
redba znamenite pravljice bratov 
Grimm. Brat in sestra morata po- 
skrbeti zase, potem ko ju mačeha 
in oče zapustita v gozdu. Znajdeta 
se v nizu težkih preizkušenj, ki jih 
pogumno prestaneta. Teme lako-
te, revščine, strahu, nevarnosti in 
težav znotraj družinske celice se 
predstava loteva na otrokom prila-

gojen način. Gledališka pravljica je 
pospremljena s petjem, plesom in 
vznemirljivo vizualno podobo. Otro-
ke nagovarja k aktivnemu reševan-
ju neprijetnih situacij, spodbuja jih 
k sodelovanju in jih popelje v skriv-
nostni svet gozdov.

(Iz besedila Larise Javernik)

Damjan Švarc



PETER KLEPEC ALI KAKO POSTANEŠ PRAVI JUNAK
Igrana predstava, 55 minut brez odmora, primerna za učence 
druge triade.

Drama Ljubljana

Avtorici:
Režija:
Scenografinja, 
kostumografinja in 
oblikovalka lutk:
Oblikovalca giba:
Oblikovalca svetlobe:

Igrajo:

Eva Kraševec in Maja Sever
Maja Sever

Barbara Stupica
Žigan Kranjčan in Gašper Kunšek
Mojca Sarjaš in Metod Novak

Petrček: Nik Škrlec 
Nina: Eva Jesenovec 
Mama: Maja Končar 
Sosed: Zvone Hribar 
Tinca: Mia Skrbinac 
Jurček: Gašper Jarni 
Mihec: Gašper Kunšek

Petrček je sramežljiv deček, ki se 
ne zna postaviti zase. Nekega po-
poldneva razburjen priteče domov 
z nogometno žogo pod roko in sta-
rejša sestra Nina takoj opazi, da se 
je na igrišču nekaj zgodilo. Petrčku 
ni do učenja ali pisanja domače 
naloge in igranja flavte, kaj šele do 
branja pravljice o Petru Klepcu, ki 
jo ima za domače branje – najrajši 
bi se igral kakšno igro, v kateri bi 
bil pravi junak. Nina ga s pomočjo 

domišljije in otroške igre popelje na 
fantastično potovanje in na njem se 
Petrček vživi v junaško zgodbo Pe-
tra Klepca, pridobi čudežno moč 
in celo premaga svoje največje 
strahove. V preskušnjah, ki sledi-
jo, se nauči uporabljati svojo moč 
v dober namen in spozna, kako se 
lahko rešujejo zagate na otroškem 
igrišču.

 (Iz besedila Maja Sever)

Peter Uhan
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Predstave gledališkega abonmaja bodo ob ponedeljkih 
in torkih ob 19.30.

Stran 16
5. in 6. november 2018 
I <3 NJOFRA
Mestno gledališče Ptuj, 90 minut

Stran 17
21. in 22. januar 2019
BERAŠKA OPERA
SNG Nova Gorica, 160 minut

Stran 18
18. in 19. februar 2019
GLORIOUS! 
SNG Maribor, 85 minut

Stran 19
Marec 2019
PREKLETI KADILCI
SNG Drama Ljubljana, 120 minut

Stran 20
8. in 9. april 2019
ŠČUKE PA NI
Amatersko gledališče Vrba Vrbje, 80 minut

Stran 21
6. in 7. maj 2019
REALISTI
SNG Nova Gorica, 90 minut

GLEDALIŠKI ABONMA

16



16

I <3 NJOFRA
Komedija, 90 minut brez odmora.

Mestno gledališče Ptuj

Avtor:
Režija:
Scenografija:
Kostumografija:
Glasba:

Igrata:

Milan Grgić
Samo M. Strelec
Samo M. Strelec
Slavko Sever
Maja Butolen Zorko in Mirza Jusufović

Gojmir Lešnjak Gojc
Vlado Novak

80. leta prejšnjega stoletja.
Še je živ tovariš Tito, še imamo 
rešpekt do Ljudske milice, 
Jugoslovanske ljudske armade, še 
se ve, kdo pije in kdo plača in kdo ali 
kaj je zunanji sovražnik. V socialis-
tičnem bloku živita mož in žena. In 
njuna hči. On, morda »gradjansko 
lice na službi u JNA«, naturaliziran 
Mariborčan (Vlado Novak), in Ona, 
morda    Ljubljančanka z meščans-
kim, intelektualnim pedigrejem (Go-
jmir Lešnjak Gojc). Nekega jutra On 
pri britju zagleda z rdečo šminko na 
ogledalo napisano sporočilo njeg-
ove ljube hčerkice: - Njofra! Hči je 
zbežala od doma – ker se bo poro-
čila! In to skrivaj! Ne da bi vprašala 

ata, če dovoli! Nezaslišano. Mama 
za to seveda ve, a se dela, kakor 
da ne ve nič. In drži hčerki »štan-
go«. Ko ata ugotovi še to, da žena 
ščiti hčerko, znori. Dvigne »auf«     
Ljudsko milico in se odloči, da bo 
šel do konca: Tale Njofra že ne bo 
njegov zet! Preprečil bo poroko, 
ugrabil bo hčer. In sploh: kdo je 
mladenič s čudnim imenom Njof-
ra? Aha, to je Franjo!
Zaprašena, staromodna in rahlo 
nostalgična komedija, za vse jugo 
nostalgike in tiste, ki to niti slučajno 
ne želijo biti.
S petjem in plesom – zakaj pa ne?!

5. in 6. november 2018

MGP
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Avtor:

Režija:
Scenografija:
Kostumografija:
Glasba:

Igrajo:

Vito Taufer po motivih Johna Gaya, Georga 
Wilhelma Pabsta, Bertolta Brechta in Vaclava 
Havla             
Vito Taufer
Liberta Mišan in Voranc Kumar
Alan Hranitelj
Iztok Mlakar in Aleksander Pešut Schatzi

Kristjan Guček: Macheath, Radoš Bolčina: Jonathan 
Jeremiah Peachum, Ana Facchini: Celia Peachum, Urška 
Taufer: Polly Peachum, Gojmir Lešnjak Gojc: Jackie Lo-
ckit, Patrizia Jurinčič Finžgar: Lucy Lockit, Arna Hadžial-
jević: Jenny, Medea Novak: Molly, Maša Grošelj: Dolly,...

BERAŠKA OPERA
Glasbena komedija, 160 minut in ima en odmor.

SNG Nova Gorica

Advokat Peachum, kralj londonskih 
beračev, je ogorčen, saj se je hčer-
ka Polly poročila z Macheathom, 
šarmantnim bonvivanskim šefom 
mafijske tolpe. Pollyjina neposluš-
nost porodi maščevanje, Peachum 
prisili Lockita, šefa londonske po-
licije, da sproži lov, v katerem je 
ključno vlogo izdajalke pripravljena 
odigrati nekdanja ljubica Jenny, 
ena izmed prostitutk, s katerimi 
Macheath preživljal radostne tre-
nutke. Toda ker je Macheath oblju-
bil poroko tudi Lockitovi hčerki, se 

zgodba o spopadu moči in ljubezni 
vse bolj zapleta …
Intriga očeta, ki mu hčerka odreče 
pokorščino, spopad dveh rivalov 
podzemlja in med njima koleban-
je varuha javnega reda ter nena-  
zadnje vpletanje še nekdanje (raz)o 
čarane ljubice v ljubezenski trikot-
nik – ta žgečkljiva zgodba iz okolja 
kriminala in prostitucije je bila dra-
matiku Johnu Gayu sredstvo za 
izris kompleksne politične satire na 
račun skorumpiranosti angleške 
družbe v začetku 18. stoletja.

Blaž Erzetič

21. in 22. januar 2019
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Avtor:
Režija:
Scenografija:
Kostumografija:
Klavir:
Koreografija:

Igrajo:

Peter Quilter
Krešimir Dolenčić
Marko Japelj
Leo Kulaš
Robert Mraček
Sebastjan Starič

Nataša Matjašec Rošker: Florence Foster Jenkins 
Žan Koprivnik: Cosme McMoon, pianist 
Alojz Svete: St. Clair, Florencin fant 
Milada Kalezić: Dorothy, Florencina prijateljica 
Guadalupe Barrientos: Maria / Tim Ribič: Mario
Irena Mihelič: Gospa Johnson

GLORIOUS!
Glasbena komedija o operni divi brez posluha – svetovna uspešni-
ca, 85 minut brez odmora.

SNG Drama ter Opera in balet Maribor

Odštekana glasbena komedija, ki 
proizvaja „salve smeha in na tone 
sproščenega vzdušja“ je nastala z 
združenimi močmi ansamblov ma-
riborske Drame in Opere. Svetovno 
uspešna glasbena komedija Glo-
rious!, ki je nastala po sodobnem 
besedilu britanskega dramatika Pe-
tra Quilterja (2005), temelji na resni-
čni zgodbi najverjetneje naj-slabše 
sopranistke vseh časov, Florence 
Foster Jenkins (1868–1944). 
Florence je vse življenje sanjala 
o tem, da bi postala operna pev-
ka, čeprav ni imela niti talenta niti 

pevske izobrazbe. Njena življenj-
ska želja se je izpolnila po smrti 
očeta, ki ji je z dediščino omogočil 
snemanja in izdajo enkratnih in 
neponovljivih „interpretacij“ neka-
terih najbolj znanih sopranskih arij. 
Omenjeni posnetki že več desetletij 
izvabljajo huronski smeh iz še tako 
zateglih trebušnih prepon. Jenkins-
ova je bila namreč brez občutka za 
ritem in intonacijo,vendar ji je uspe-
lo do zadnjega sedeža razprodati 
slovito newyorško koncertno dvo-
rano Carnegie Hall. 

18. in 19. februar 2019

Damjan Švarc
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PREKLETI KADILCI
Gledališki koncert, 120 minut z odmorom.

SNG Drama Ljubljana

Avtor:
Režija:
Scenografija:
Kostumografija:
Avtor glasbe:
Avtorja songov:
Koreografija:

Igrajo:

Svetlana Makarovič
Tin Grabnar
Dorian Šilec Petek
Sara Smrajc Žnidarčič
Boštjan Gombač
Jani Kovačič in Svetlana Makarovič
Anja Mejač

Nina Valič: vokal, flavta
Pia Zemljič: vokal, pianino
Janez Škof: vokal, harmonika
Aljaž Jovanović: vokal, kitara, pianino

Naslov Prekleti kadilci lahko inter-
pretiramo na dva načina – kot pso-
vanje kadilcev, ki naj bodo prekle-
ti in »naj že en krat zginejo tja, od 
koder so prišli«, ali iz perspektive 
tiste ga, ki je zatiran, preganjan in 
zasmehovan, v našem pri meru ka-
dilcev, ki se brezupni situaciji lahko 
samo vdajo. V trenutku, ko kadilci 
postanejo obešenjaška druščina in 

se brezupni situaciji zoperstavijo s 
pretiranim poistovete njem, se rodi 
satirični esej Svetlane Makarovič, ki 
je bil osnovno izhodišče za uprizo-
ritev gledališkega koncerta Prekleti 
kadilci.

(Iz besedila Brina Klampfer)

Marec 2018

Arhiv ZKŠT
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Amatersko gledališče Vrba Vrbje

Avtor:
Režija:
Scenografija:
Kostumografija:

Igrajo:

Tone Partljič
Jernej Kobal
Jernej Kobal
Nina Čehovin

Andrej Čehovin: Kremžar, direktor podružnice Radia Center
Ingrid Smrkolj: Kremžarjeva, njegova žena, tajnica redakcije
Milan Vogrinc: Klandre, teritorialec, borec za osamosvojitev
Breda Šip: Klandrova, njegova žena, gospodinja
Frenk Železnik: Kadivec, novinar
Anita Križanec: Helena, novinarka
Leonora Meh: Matilda, napovedovalka
Boštjan Regulj: Peter, študent

ŠČUKE PA NI
Komedija, 80 minut.

Kaj je bolj slovensko od goveje juhe 
in frajtonarce? Zagotovo je to ne-
voščljivost in prerekanje. Predsta-
va Ščuke pa ni se ukvarja ravno s 
temi, za Slovence tako značilnimi 
značajskimi potezami. Na ogled 

nam jih postavlja v vsem blišču in 
bedi, predvsem pa z vso 
privoščljivostjo in metanjem polen 
pod noge, ki so nam tako domači, 
da so že del vsakdana.

8. in 9. april 2019

Amatersko gl. Vrba
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Avtor:
Režija:
Scenografija:
Kostumografija:
Klavir:
Oblikovalec svetlobe:

Igrajo:

Jure Karas
Tijana Zinajić
Neža Zinajić
Matic Hrovat
Robert Mraček
Samo Oblokar

Peter Harl, 
Jure Kopušar, 
Matija Rupel, 
Urška Taufer, 
Žiga Udir, 
Anže Vrabec, 
Joži Šalej

REALISTI
Kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo, 90 minut brez 
odmora.

SNG Nova Gorica

Svet je šel po gobe, mi pa v najbližji 
nakupovalni center. Resničnostni 
šovi so naenkrat bolj resnični od 
novic. Tretji svet mučita ekologija 
in ekonomija, nas pa, koliko zdrži 
baterija. Treniramo pohlevnost. Ho-
dimo v službe, ki jih ni. Samo še 
smrt in krediti so za nedoločen čas. 
Kam naj se normalen človek zateče 
drugam kot v teater?
Odgovorni pravijo, da je kostumov, 
vicev in pijače še za eno rundo.

Nasmejmo se, preden bo prepo-
zno. O tem, za kakšne vrste hu-
mor gre, govori že dejstvo, da sta 
si režiserka Tijana Zijanič in avtor 
Jure Karas najprej zamislila,  da 
na oder postavita priredbo skečev 
znamenite sarajevske skupine Top 
lista nadrealista, a sta se kasneje 
odločila za novo delo z aktualno 
tematiko.

6. in 7. maj 2019

Peter Uhan



O datumih in urah predstav Potujočega abonmaja vas 
bomo obveščali sproti.

Stran 23
9. november 2018 
TROJANKE
SNG Nova Gorica, 90 min

Stran 24
December 2018
PETELINJI ZAJTRK
Šentjakobsko gledališče Ljubljana, romantična komedija, 
120 min

Stran 25
Januar 2019
PRODANA NEVESTA
SNG Opera in balet Ljubljana v koprodukciji z Narodnim 
gledališčem Moravske in Šlezije

Stran 26
23. februar 2019
UGRABITEV IZ SERAJA
Drama opera balet Maribor

Stran 27
Marec 2019
TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI
SNG Drama Ljubljana, Komedija v petih aktih, 155 min

POTUJOČI ABONMA
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Jure Karas
Tijana Zinajić
Neža Zinajić
Matic Hrovat
Robert Mraček
Samo Oblokar

Peter Harl, 
Jure Kopušar, 
Matija Rupel, 
Urška Taufer, 
Žiga Udir, 
Anže Vrabec, 
Joži Šalej
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TROJANKE
Tragedija, 90 minut brez odmora.

SNG Nova Gorica

Trojanska vojna je končana, vsi tro-
janski junaki so padli; pred gorečimi 
razvalinami nekdaj slavnega mesta 
Trojanke in njihovi otroci čakajo na 
odhod v grško suženjstvo. Ženske, 
na čelu z ostarelo kraljico Hekabo, 
objokujejo žalostno usodo svojega 
mesta in sebe. Kraljičina hči Ka-
sandra bo pripadla mikenskemu 
kralju Agamemnonu za priležni-
co, snaha Andromaha Ahilovemu 
sinu za ženo, hčer Polikseno bodo     
žrtvovali na Ahilovem grobu, kralji-
ca sama pa bo sužnja Odiseju. Tudi 

Andromahinemu otroku, ki je njiho-
vo zadnje upanje za obnovo mesta, 
neizprosni zmagovalci določijo, da 
mora umreti. Za vse zlo Trojanke 
obsodijo lepo Heleno, ki jo je princ 
Paris brez težav speljal špartanske-
mu kralju Menelaju, začetniku te 
vojne. Obračun žensk je neizpro-
sen, vendar ne more omiliti tragike 
povojnega trpljenja. Medtem ko se 
goreče mesto podira, Trojanke za-
puščajo rodno zemljo in odhajajo v 
suženjstvo.

9. november 2018

Mankica Kranjec

Avtor:
Režija:
Scenografija:
Kostumografija:
Glasba:

Igrajo:

Evripid
Jaša Koceli                                
Darjan Mihajlović Cerar
Branka Pavlič
Miha Petrič

Kristijan Guček: Pozejdon, Helena Peršuh: Atena
Marjuta Slamič: Hekaba, Raiven k. g.: Kasandra
Patrizia Jurinčič Finžgar: Andromaha
Arna Hadžialjević: Helena, Menelajeva žena in po poko-
jnem Parisu Hekabina snaha, Jure Kopušar: Taltibij, od-
poslanec grške vojske, Miha Nemec: Menelaj, poveljnik 
grške vojske (glas), Isaak Hrovatin k. g. / Lev Lipušček 
k. g.: Astianaks, Siniša Bukinac k. g.: Bojevnik, 
Ana Facchini: vodja zbora trojanskih ujetnic
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Avtor:
Režija:
Scenografija:
Kostumografija:
Glasba:

Igrajo:

Franc Feri Lainšček
Gojmir Lešnjak Gojc
Ana Rahela Klopčič
Zvonka Makuc
Saša Lošič - Loša

Damijan Perme: Lojz, 
Nika Brgant: Bronja, 
Sašo Dudič: Djuro
Milan Trkulja/Tomaž Cvar: Malačič
Matej Mužan/Kajetan Bajt: Cikuta
Katja Ogrin: Natakarica, plesalka, »Severina«

Aleš Rotar: Pavlica
Gašper Stojc: Lepec
Tone Bertoncelj: Zobar

PETELINJI ZAJTRK
Romantična komedija, 120 minut in ima en odmor.

Šentjakobsko gledališče Ljubljana

Petelinji zajtrk je hudo prepričlji-
va, sočna, zabavna, romantična, 
očarljiva, napeta, socialna, naviha-
na igra, mešanica melodrame in 
romantične komedije. Režiral jo je 
Gojmir Lešnjak Gojc, ki je v filmski 
uspešnici v igralski miniaturi  napo-
vedal Severinin nastop, tako je tudi 

v tej uprizoritvi, le v drugem jeziku. 
S predstavo režiser napoveduje  
erotično, naelektreno zgodbo o pri-
jateljstvu s ščepcem generacijske 
jugonostalgije, kot se  za kraj, kjer 
se zgodba odvija, tudi spodobi.

Aleš Košir

December 2018
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Avtor:
Liberto:
Režija:
Glasbeni vodja in dirigent:
Scenograf:
Kostumografinja:
Koreograf:
Zborovodja:

Bedřich Smetana
Karel Sabina
Jiří Nekvasil
David Švec
Daniel Dvořák
Sylva Zimula Hanáková
Lukas Zuschlak
Željka Ulčnik Remic

PRODANA NEVESTA
Komična opera v treh dejanjih.

SNG Opera in balet Ljubljana v koprodukciji z 
Narodnim gledališčem Moravske in Šlezije

Bedřich Smetana (1824–1884) je 
vse svoje življenje posvetil ustvar-
janju češke nacionalne glasbene 
kulture. Izredno nadarjen sin po-
deželskega glasbenika je z devet-
najstimi leti odšel v Prago, kjer si je 
pridobil izvrstno strokovno znanje. 
Medtem se je že bližalo revoluci-
onarno leto 1848 in skladateljevo 
sodelovanje v vrenju nacionalnih 
čustev mu v času Bachovega ab-
solutizma ni bilo ravno v prid, zato 
je leta 1856 sprejel ponudbo iz 
Göteborga, kjer je postal osrednja 
osebnost tamkajšnjega glasbene-
ga življenja. Po vrnitvi v Prago se 
je posvetil predvsem komponiranju 
za glasbeno gledališče. Napisal je 
osem oper, ki se vse naslanjajo na 
češko kulturno izročilo. Med njimi 
je najbolj znana Prodana nevesta 

(1866). Gre za veselo zgodbo o lju-
bezni, ki premaga vse težave. To in 
pa folklorno obarvana glasba ji še 
vedno zagotavljata nesmrtno slavo. 
Na odru ljubljanske Opere je Sme-
tanova mojstrovina zaživela že leta 
1894, bila je izjemno popularna vse 
do prve svetovne vojne, 3. decem-
bra 1918 pa je poklicni ljubljanski 
balet prvič nastopil v predstavi z 
opernim ansamblom.
Zadnja postavitev, ki jo je občinst-
vo toplo sprejelo, je bila leta 1998. 
Nova produkcija je zaupana prizna-
nemu češkemu režiserju Jiříju Nek-
vasilu, glasbeno vodstvo predstave 
pa gostujočemu dirigentu Davidu 
Švecu iz Narodnega gledališča v 
Pragi.

SNG Opera in balet Ljubljana

Januar 2019
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Avtor:
Režija:
Dirigent:

Wolfgang Amadeus Mozart
Bruno Berger-Gorski
Simon Robinson

UGRABITEV IZ SERAJA
Spevoigra.

Drama opera balet Maribor

Drama opera balet Maribor

O Mozartovem glasbenem sveto-
vljanstvu in skladateljskem geniju 
ne priča zgolj dejstvo, da je ustvar-
jal zelo hitro in v tako rekoč vseh 
glasbenih zvrsteh svojega časa, 
med drugim tudi v tedaj vse bolj 
priljubljenem singspielu (spevoigri) 
v nemškem jeziku; Mozartov ra-
zsvetljeni kozmopolitski duh se 
še danes vedno znova razodeva 
v vsebinah, o katerih je pogumno 

„spregovoril“ v svojih opernih delih. 
Zgodba o „drugi ugrabitvi“ dveh 
žensk (Konstance in Blonde) iz 
turškega seraja Selima paše, ki jo 
želita izvesti njuna zaročenca, ple-
mič Belmonte in njegov služabnik 
Pedrillo, na komičen način prikazu-
je trk evropskega kulturnega relati-
vizma z univerzalnimi vprašanji svo-
bode, družbenih vlog, določenih s 
spolom, in ljubezni.   

23. februar 2019
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Avtor:
Režija:
Scenografija:
Kostumografija:
Skladatelj:

Igrajo:

Anton Tomaž Linhart
Janusz Kica                               
Karin Fritz
Bjanka Adžić Ursulov
Kyrre Kvam

Marko Mandić: Baron Naletel, Polona Juh: Rozala, baro-
nova gospa, Gregor Baković: Matiček, vrtnar graščinski
Nina Ivanišin: Nežka, hišna, Nik Škrlec: Tonček, študent 
na vakancah, Igor Samobor: Zmešnjava, advokat na deželi
Ivo Ban: Žužek, kancelir graščinski, Bojan Emeršič: Buda-
lo, kancelirjev šribar, Eve Jesenovec: Jerca, županova hči 
Rok Vihar: Jaka, lakaj, Zvone Hribar: Gašper, delavec
Sabina Kogovšek: Deklič, Lucija Harun/Mia Skrbinac: 
Deklič

TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI
Komedija v petih aktih, 155 minut, z odmorom.

SNG  Drama Ljubljana

Besedilo drame je dogajalno post-
avljeno v en sam dan, še več, dan, 
ko naj bi se Matiček in Nežka vzela. 
Režiser pričujoče uprizoritve je na 
eni od vaj poudaril, da je glavni ig-
ralec tega besedila prav »ta veseli 
dan«, in s tem je jasno, da drama 
brez komične in privzdignjene situ-
acije poročnega dne ne bi doseg-
la svojega cilja. Gonilo celotnega 
dneva, dogajanja in akterjev ostaja 
erotika. Pričujoče obdobje je nosilo 
v sebi svobodo spolne izraznosti, ki 

je iz današnje perspektive mestoma 
sicer problematična, a jo pooseblja 
sintagma: »Vaša gnada, samá sva 
– noč je – kdo nama brani?« Prav 
fascinantna pa je tudi svoboda, ki 
si jo v pričujočem besedilu lahko 
jemljejo ženske. Baronica v naspro-
tju z zmotnim mišljenjem ni drams-
ka oseba, ki bi svojega moža pot-
rebovala, še celo želela včasih ne, 
postavljena je kot ženska, ki mora 
svojo vlogo na novo iznajti.
(Iz gledališkega lista)

Peter Uhan

Marec 2019
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Koncerti narodno-zabavne glasbe so ob četrtkih ob 19.30

Stran 30
18. oktober 2018
1. KONCERT
Štirje Kovači
Ansambel Tonija Verderberja
Aleksander Pozvek

Stran 31
22. november 2018
2. KONCERT
Prifarski Muzikanti
Veseli Muzikanti

Stran 32
10. januar 2019
3. KONCERT
Slovenski zvoki
Novi spomini

Stran 33
14. februar 2019
4. KONCERT
Igor in zlati zvoki
Smeh

Stran 34
14. marec 2019
5. KONCERT
Veseli svatje
Fantje z vseh vetrov
Franci Podbrežnik – Solčavski

NARODNO-ZABAVNI ABONMA
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Glasba ljudi združuje in povezuje že mnogo let. Prisotna 
je ob rojstvih, na praznovanjih, ob jubilejih, državnih praz-
nikih, tudi ob slovesu od nam dragih ljudi. Je stik med do-
godki in ljudmi. Narodno-zabavni abonma v Žalcu to vez 
ohranja že petnajst let. Tudi tokrat bodo četrtkovi večeri 
namenjeni slovenski pesmi, humorju, kleni besedi, izbra-
nim ansamblom, poglobljenim besedilom. Vesel sem, ker 
nam je uspelo v Žalec povabiti ljudi, ki glasbo živijo, mnogi 
že več deset let. Predano in nasmejano vas vabim pred 
naš oder, da vam ponovno pokažemo, kaj smo pripravili, 
in dokažemo, da glasba res zdravi. 

Andrej Hofer

Za pomoč pri izvedbi koncertov se zahvaljujemo našim sponzorjem:

EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO SILVO MARIČ, Petrovče
PEKARNA BRGLEZ, Vransko
PEKARNA PETERNEL, Prebold
TURISTIČNA KMETIJA COKAN, Studence
IZLETNIŠKA KMETIJA KOTAR, Pongrac
GOSTILNA PIZZERIA PRI SEBASTIANU, Žalec
KMETIJA PODPEČAN, Galicija
CVETLIČARNA NANI, Žalec
CVETLIČARNA MB, Žalec
CVETLIČARNA BOŽA, Šempeter
CVETLIČARNA ZVONČEK PLUS, Žalec
CVETLIČARNA FLORISTIKA, Griže

UVOD

30

f: Janez Kotar



30

1. KONCERT

so več kot 43 plošč in zgoščenk ter prepotovali skoraj cel svet. Franc Še-
govc je napisal veliko pesmi za ansambel, skupaj več kot 700. Sodelovali 
so z mnogimi pevci, humoristi in izvajalci. Vodja ansambla je bil leta 1997 
okronan za kralja polk in valčkov. Leto kasneje je izdal tudi knjigo Naš 
pobej bo muzikant, v kateri opisuje glasbeno pot tega ansambla.

Le kdo ne pozna zvena in ansambla Tonija Verderberja, ki letos praznuje 
že 37. leto obstoja. Po več kot treh desetletjih ima vodja in harmonikar za-
sedbe Toni Verderber še vedno polno idej za ustvarjanje. Ansambel Tonija 
Verderberja je na svoji poti do sedaj „doživel“ le dve kadrovski spremembi, 
in sicer leta 2003 je tamburaša Boruta Klobučarja zamenjal Domen Verder-
ber, leta  2011 pa basista Pavla Šterka Tomaž Zorko. Kot smo že omenili 
je zven tega belokranjskega ansambla prepoznaven, saj so h klasičnemu 
triu (harmonika, kitara, bas), dodali še poseben inštrument – tamburico.

Imitator, nepogrešljivi delček se-
stavljanke Radia Ga-Ga in ljubitelj 
športa Aleksander Pozvek prihaja 
na žalski oder. Skupaj z Juretom 
Mastnakom sta bila komentator-
ja posebnega prenosa z letošnje 
Planice, ki ste ga lahko spremlja-
li na MMC RTV SLO, sicer pa bo      
poskrbel za smeh in dobro voljo v 
različnih glasovnih vlogah.

Imitator, nepogrešljivi delček se-
stavljanke Radia Ga-Ga in ljubitelj 
športa Aleksander Pozvek prihaja 
na žalski oder. Skupaj z Juretom 
Mastnakom sta bila komentator-
ja posebnega prenosa z letošnje 
Planice, ki ste ga lahko spremlja-
li na MMC RTV SLO, sicer pa bo      
poskrbel za smeh in dobro voljo v 
različnih glasovnih vlogah.

ŠTIRJE KOVAČI

ANSAMBEL TONIJA VERDERBERJA

ALEKSANDER POZVEK

18. oktober 2018

Ansambel neprekinjeno 
nastopa od leta 1954. 
Zanimiv je podatek, da 
so prvo oddajo na ra-
diu posneli davnega leta 
1955, deset let kasneje 
pa svojo prvo malo LP 
ploščo. Kot kvintet so 
začeli delovati 1972. leta, 
ko se jim je tudi pridružila 
Hermina Šegovc. Izdali 
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2. KONCERT

Letošnje leto je za njih jubilejno, saj slavijo 30 let obstoja. Začeli so kot 
spremljevalna tamburaška skupina za domače folkloriste in po petih letih 
delovanja izdali svojo prvo ploščo. Od takrat so jih izdali že 27. Pa tudi 
nagrad se je – poleg 4 zmag na festivalu narečnih popevk v Mariboru – že 
nekaj nabralo; recimo Zlati petelin za najboljši etno album, zmaga na festi-
valu Etno Kostel in zelo svetleča in bleščeča zmaga na festivalu Slovenska 
popevka 2009 s pesmijo Tisti nekdo. Po 29 letih obstoja so se lani prvič 
preizkusili v Portorožu na festivalu Melodij morja in sonca in s pesmijo Tako 
kot je, je prav, poželi številne simpatije.

Ansambel Veseli muzikanti, ki ga sestavljajo štirje fantje in dekle, druži 
njihova skupna lastnost, ki jo najbolje opiše že kar samo ime ansambla. 
Veseli muzikanti pravijo, da želijo z glasbo ljudem sporočiti, naj se ne ozira-
jo na temne dni, ampak naj na življenje gledajo pozitivno, saj po dežju 
vedno posije sonce. Zato si v težkih trenutkih skupaj z Veselimi muzikanti 
zapojte »Vse je OK!« Ansambel sestavljajo Urška Gabršček (vokal), Matevž 
Močnik (vokal, klaviature), Matjaž Kogovšek (bas, bariton), Miha Vojsk (har-
monika, bobni, vokal) in Blaž Makovec (kitara, vokal). 

PRIFARSKI MUZIKANTI

VESELI MUZIKANTI

22. november 2018
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3. KONCERT

Saj poznate tisto modrost, da je vedno čas za zabavo? Zanjo pa poleg ra-
zloga (ki ga lahko vsak dan najdemo, če se le dovolj potrudimo), potrebuje-
mo le še ansambel, ki igra dobro glasbo, predvsem pa zna zabavati obis-
kovalce,  »držati ta‘pravo štimungo«. Slovenski zvoki so narodno-zabavni 
ansambel iz Rogaške Slatine. Člani so sicer iz vseh koncev Slovenije, zato 
tudi igrajo povsod. Bojan Lugarič, Zlatko Žikovšek, Tadeja Abram, Jože 
Drugovič, Boštjan Zajc in Mirko Kosar bodo poskrbeli za dobro glasbo in 
voljo.

Ansambel Novi spomini iz Dolenjske obstaja od leta 2006. Harmonikar 
Klemen Hribar iz Bele Cerkve, pevec Jože Mikec iz Mokronoga ter brata 
Rok in Denis Barbo iz Mirne Peči so štirje fantje, ki sestavljajo klasični 
trio s troglasnim, oziroma štiriglasnim fantovskim petjem. Po nekaj kad-
rovskih spremembah so ugotovili, da je to najboljša možna kombinacija, 
saj niso postali samo sodelavci, ampak tudi prijatelji, ki se veliko družijo 
tudi, ko ne nastopajo. Udeležili so se mnogih festivalov, kjer so se predsta-
vili slovenskemu občinstvu, deležni pa so bili tudi mnogih nagrad, ki jih ni 
malo. Najbolj odmevni sta bili zmagi na festivalih Ptuj in Slovenska polka 
in valček.

SLOVENSKI ZVOKI

NOVI SPOMINI

10. januar 2019
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4. KONCERT 14. februar 2019

Skupina Igor in zlati zvoki deluje od leta 1992 in je ena najbolj priznanih in 
uveljavljenih domačih skupin, ki veliko nastopa doma in na tujem. Gre za 
kvintetovsko instrumentalno zasedbo, v kateri vsi člani skupine obvladajo 
po več instrumentov in večglasno petje. Poleg pevke Jelke Hafner ansam-
bel sestavljajo Igor Podpečan, Branko Jahn, Boštjan Lašič, Mike Orešar in 
Martin Frece.  Ansambel je znan tudi po tem, da poleg narodno-zabavne 
glasbe izvaja še glasbo drugih zvrsti.

Smehovci so štirje preprosti in nasmejani fantje. Prihajajo iz Šaleške doline, 
natančneje iz Šoštanja. Njihovi začetki segajo v leto 2010, ko so se srečali 
na eni izmed veselic in že po nekaj minutah ugotovili, da imajo tudi oni željo 
stati na odru ter igrati ljudem. Ljudje jih prepoznajo predvsem po dobri volji, 
pozitivni energiji ter štiriglasnem petju. Na nastopih se jim vedno kaj zgodi:  
pevec Andrej je na koncertu ob priklonu publiki prevrnil nekaj stojal z mik-
rofoni; zgodilo se je tudi, da so skoraj prevrnili celotno sceno na enem od 
nastopov, se izgubili na poti na nastop … Spet bo čas za Smeh.

IGOR IN ZLATI ZVOKI

SMEH

34
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5. KONCERT

Leta 2005 je postala slovenska narodno-zabavna glasba bogatejša za 
še en ansambel. Meseca avgusta se je začela pisati zgodovina »gorenjs-
ko-štajerske« naveze z imenom Veseli Svatje. Pet fantov in prikupno dekle, 
ki sliši na ime Anita, si je zadalo en sam cilj: s kvalitetnim izvajanjem in 
ljubeznijo do slovenske narodno-zabavne in zabavne glasbe, predvsem pa 
z energijo in iskrenim odnosom, ljudi razveseliti. Ime si je ansambel nadel 
po eni izmed prvih Avsenikovih skladb – temperamentna, radoživa in ener-
gična polka najbolje opiše člane uspešnega in prepoznavnega kvinteta.

Ansambel Fantje z vseh vetrov je bil trio z diatonično harmoniko in večglas-
nim fantovskim sestavom. Nastal je leta 1979 iz glasbenikov, ki so (vsaj 
večina) že nastopali v različnih glasbenih skupinah in imeli veliko izkušenj. 
Ansambel je dobil ime leta 1968, ko so Tone Rus, Franci Pupis in Franc 
Kramer nastopili na prvem ptujskem festivalu in se s skladbo Pridi, moj fant 
Francija Pupisa in Franca Kramerja uvrstili v finale. Leta 1969 so pri pro-
dukciji RTB skupaj posneli malo ploščo z naslovom Na Otočcu. V javnosti 
so se predstavili leta 1980 na števerjanskem festivalu in takoj prejeli prvo 
nagrado za najboljšo izvedbo.

Doma je iz Solčave, kjer je, kot sam pravi, 
odraščal »brez mobijev ter socialnih om-
režij, z modificiranim ponyjem, na igrišču 
in v naravi«, ko so otroci »še raje in hitreje 
tekli kot pa tipkali«. Glasbeno kariero je 
začel v skupinah Diamanti in Zmaji, si na-
biral izkušnje na lokalnem radiu, nato pa 
tudi dve sezoni in pol vodil rubriko Igrice 
v televizijski oddaji Resnična resničnost in 
na Radiu Slovenija pri Ajdi Kalan opravil 
šolanje za kulturo govora. Je tudi klavia-
turist in pevec v skupinah Happy Band in 
The Moonlighting Orchestra.

VESELI SVATJE

FANTJE Z VSEH VETROV

FRANCI PODBREŽNIK – SOLČAVSKI

14. marec 2019
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Abonmajski koncerti potekajo v avli Doma II. 
slovenskega tabora ob nedeljah ob 17.00.
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3. KONCERT
Citrarski duet Fantazija - Irena Anžič in Franja Kočnik
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4. KONCERT
Tomaž Plahutnik in Ljoba Jenče
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5. KONCERT
Citrarska skupina Marjanke

CITRARSKI ABONMA
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UVODNA BESEDA
Peter Napret

Prav ponosen sem, da imamo v 
Žalcu že osmo leto citrarski abon-
ma. Ni vedno lahko, a vztrajamo. 
Kljub temu, da imamo citrarji kdaj 
občutek, da smo se s z našim in-
štrumentom že uveljavili tudi na 
koncertnih odrih, nas vedno znova 
predrami dejstvo, da temu pač ni 
tako. Le tu in tam so kakšne svetle 
izjeme. In te svetle izjeme so tudi 
koncerti v okviru našega abonma-
ja. Programsko “hodimo po robu” 
med koncertno oz. resnejšo glasbo 
ter med bolj poslušljivo, ljudsko, 
zabavno glasbo. Včasih je kakšne 
skladbe izvajane na naših koncer-
tih kar težko popredalčkati po glas-
benih zvrsteh,  mogoče pa imamo 
ravno zato dokaj pisano občinstvo. 
Obiskovalcev bi lahko imeli več, in 

si jih tudi želimo več, po drugi stra-
ni pa nas izredno veseli dejstvo, da 
je kar nekaj poslušalcev stalnih, ki 
že leta prihajajo na naše koncer-
te. Domišljam si, da to pomeni 
dober izbor izvajalcev, da se pub-
lika prijetno počuti v avli Doma II. 
slovenskega tabora, pa čeprav ne-
kateri obiskovalci prihajajo precej 
od daleč.
Želim si torej, da bi tudi novo sezo-
no citrarskega abonmaja uspešno 
začeli in pripeljali do zadnjega kon-
certa, da bi bili zadovoljni poslušal-
ci, izvajalci in organizatorji.
Z veseljem vas spet vabim na kon-
certe ob nedeljskih popoldnevih!

Peter Napret, 
umetniški vodja abonmaja

Osebni arhiv
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1. KONCERT

Nagrajenki tekmovanja Svirel
SOFIA MASUT (harfa) IN EVA NOVAK (citre)

ZKŠT Žalec je v okviru citrarske-
ga abonmaja velikokrat gostitelj 
nagrajencev mednarodnega tek-
movanja Svirel, ki se vsako leto od-
vija na Primorskem. Tokratni pre-
jemnici nagrade sta dve: citrarka in 
harfistka.
Citrarka Eva Novak obiskuje um-
etniško gimnazijo v Celju, glavni 
predmet citre. Z glasbo se ukvarja 
sedaj že deveto leto. V tem času 
je osvojila številna zlata in srebr-
na priznanja, lansko leto pa se je 
mednarodnem tekmovanju Svirel 
uvrstila med deset najboljših med 
godali in brenkali. Na letošnjem tek-
movanju Svirel je prejela posebno 
nagrado – sodelovanje na koncertu 
našega abonmaja. S sestro Vito, 
flavtistko sta pred časom posneli 
dva videospota na pesmi Hallelujah 
in Titanium in sicer pod umetniškim 
imenom Sound of Sisters. Njeni cilji 

za prihodnost so navdihovati mla-
de za glasbo in pridobljeno znanje 
predajati naprej.
Harfistka Sofia Masut iz Trsta, je 
že prekaljena glasbenica, prav 
tako prejemnica nagrade – kon-
cert v citrarskem abonmaju v Žal-
cu letošnjega tekmovanja Svirel. S 
šestimi leti se je začela učiti klavir, 
kasneje se je oprijela harfe, ki jo je 
študirala pri različnih profesorjih v 
Vidmu. Bila je prvonagrajenka na 
več mednarodnih tekmovanjih. So-
deluje tudi z različnimi pihalnimi in 
simfoničnimi orkestri, več let pa je 
bila tudi članica orkestra harf, ki ga 
vodi njena sedanja profesorica Pat-
rizia Tassini. Zadnji dve leti uspešno 
deluje v duetu Pasallere Voce, kjer 
je njen glasbeni partner baritonist 
Valentino Pase. 

21. oktober 2018

Osebni arhiv
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2. KONCERT

Duo Contrario
 JANJA BRLEC (citre) IN IZIDOR KOKOVNIK (harmonika)

Oba člana Dua contrario sta štu-
dirala v tujini. Janja Brlec je diplo-
mirala v Münchnu, ter magistrirala 
na Univerzi Mozarteum v Salzbur-
gu. Izidor Kokovnik je diplomiral 
Weimarju ter magistriral na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani. Nasto-
pata solistično kot tudi v različnih 
zasedbah v  Sloveniji in tujini. Janja 
Brlec je po številu nagrad z med-
narodnih in državnih tekmovanj ena 
najuspešnejših citrark tako v Slove-
niji kot v tujini. Nastopila je na števil-
nih mednarodnih festivalih v Avstriji, 
Nemčiji in Hrvaški. Posnela je dve 
zgoščenki. Zadnjo je posnela v du-
etu z njenim nekdanjim učiteljem 
Petrom Napretom. Izidor Kokovnik 
je na tekmovanjih v Sloveniji in tu-
jini prav tako posegal po najvišjih 
mestih. Kot solist je igral s simfo-
ničnim orkestrom Slovenske filhar-
monije, zaslužen pa je tudi za prvo 
slovensko izvedbo – sicer zelo red-
ko izvajane - skladbe Spin za har-
moniko skladatelja Uroša Rojka (v 
letu 2018 dobitnika najvišjega stro-
kovnega priznanja za skladateljske 

dosežke).
Koncert poimenovan Romanca 
nasprotij bo prikazal nasprotja med 
inštrumentoma kot tudi v glasbenih 
zvrsteh, na kar že nakazuje ime 
dua. Nasprotja, dveh tako različnih 
instrumentov kot sta harmonika in 
citre, bodo predstavljena v klasič-
ni glasbi in v zvrsteh tanga ter ro-
manc. V sklepnem delu koncerta 
pa se bosta z nostalgijo in atraktiv-
nimi priredbami nekaj ljudskih pes-
mi vrnila, tja, kjer sta pred mnogimi 
desetletji oba inštrumenta svojo 
glasbeno pot tudi začela. Izvedla 
bosta še noviteto uveljavljenega 
celjskega skladatelja Gorana Bo-
jčevskega, ki je skladbo napisal 
posebej za njiju.
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3. KONCERT

Citrarski duet Fantazija
IRENA ANŽIČ IN FRANJA KOČNIK

Duet Fantazija deluje od leta 2010. 
Glasba avtorjev iz različnih obd-
obij se prepleta tako ali drugače, 
zato duet izvaja tako slovenske kot 
tuje sodobne avtorske skladbe za 
citre, izvirne aranžmaje slovens-
kih ljudskih pesmi, renesančno ter 
baročno glasbo. Glasba se razvija 
in raste, spreminja in oblikuje ter 
povezuje tako staro in sodobno kot 
vse generacije. Slišali bomo aranž-
maje slovenskih ljudskih pesmi, av-
torsko glasbo Irene Anžič, glasbo 
M. Pogolskega, J. Dowlanda in F. 
Sora, kar pomeni, da bo glasbeno 
potovanje segalo vse od renesan-
se in baroka do sodobne glasbe, 
pisane originalno za citre.Irena 
Anžič (prej Zdolšek) je diplomantka 
Visoke šole za glasbo v Münchnu 
(2007), kjer je opravila tudi umet-
niško specializacijo. Je prejemnica 
več priznanj in nagrad v medna-
rodnem in slovenskem prostoru. 
Redno koncertira solistično in v 
komornih zasedbah, sodeluje pri 
različnih projektih (STOP, Sounds 
of Slovenia, pri Prešernovi prosla-

vi, s simfoničnim orkestrom SNG 
Maribor, Slovensko filharmonijo, 
RTV SLO, GML itd.) ter uspešno 
prenaša svoje znanje na mlajše 
citrarje. Posnela je tri samostojne 
zgoščenke, komponira in spodbu-
ja druge skladatelje, da pišejo za 
citre. Franja Kočnik je po končani 
glasbeni gimnaziji v Mariboru štu-
dirala citre na Visoki šoli za glasbo 
in gledališče München pri docentu 
Georgu Glaslu, kjer je leta 2009 
uspešno diplomirala. Na svoji glas-
beni poti se je udeležila tekmovanj, 
nastopala solistično in v različnih 
komornih zasedbah doma in na 
tujem, sodelovala s Simfoničnim 
orkestrom RTV Slovenija, s kom-
ponisti, pri raznih projektih in še. 
Je tudi odlična pedagoginja, kar 
dokazujejo uspehi njenih učencev 
na državnih in mednarodnih tek-
movanjih. Na obeh področjih, pe-
dagoškem in koncertnem,  pa jo 
odlikuje izjemno čutna zaznava in 
interpretacija glasbe.  
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 TOMAŽ PLAHUTNIK (citre) IN LJOBA JENČE (vokal)

Ljoba Jenče se trideset let posveča 
zbiranju in ohranjanju slovenske 
nesnovne kulturne dediščine. Pot 
jo je vodila od starih ljudskih pe-
vcev do Glasbenonarodpisnega 
intštituta, kjer je dobila navodila dr. 
Zmage Kumer za zbiranje in krenila 
zopet na pot: do ljudskih pevk in 
pevcev ter pripovedovalcev zgo-
db, nosilcev našega ustnega spo-
mina, pri katerih je prepoznavala 
in se še vedno uči o glasu naših 
ljudi. O glasu, ki je resnična priča 
ljudskega glasbenega življenja iz 
roda v rod. O naravnem petju pa se 
je izobraževala v Angliji (Emerson 
college in Tonalis inštitut za tonalno 
zavedanje), glas vzdržuje tudi na 
rednih urah solopetja. Gostovala je 
po mnogih krajih doma in po svetu: 
New York, Pariz, Lhasa, Tibet, 
Bangkok, Aleksandrija in za svoje 

delo prejela več priznanj.
Jenčeva v zadnjih dveh letih sode-
luje s Tomažem Plahutnikom, ki je 
eden izmed naših najbolj dejavnih 
citrarjev. Neumorno nastopa, piše 
priredbe in poučuje na GŠ Kamnik. 
V našem abonmaju smo ga že več-
krat slišali kot člana Slovenskega 
citrarskega kvarteta in na koncertu 
z Matjažem Robavsom. Njegova 
glasbena občutljivost jo navdihuje, 
da stare ljudske pesmi, ki se sicer 
pojejo precej pripovedno in tudi iz-
ven urejenih temperiranih lestvic in-
terpretira ob milem zvoku citer, kjer 
pridobijo nove izpovedne razsež-
nosti. V tem Ljoba Jenče vidi tudi 
edini smisel takih združevanj, bodi-
si starih ali novih glasbenih praks.
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5. KONCERT

CITRARSKA SKUPINA MARJANKE

Skupina je bila ustanovljena pred 
enajstimi leti v okviru Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Velenje. 
Dobrih pet let jo je vodil vsesplošni 
kulturnik in citrar Marjan Marinšek, 
leta 2012 pa je skupino prevze-
la profesorica citer in petja Irena 
Tepej, ki jo uspešno vodi še danes. 
Eno leto, v času njene odsotnosti, 
je skupino vodila profesorica Cita 
Galič.
Pri Marjankah sedaj igrajo: Jožica 
Klanfer, Boža Bauer, Mira Prelož-
nik, Jožica Jagrič, Anica Sešel, 
Betka Kralj, Vida Pirečnik in Milica 
Tičič. Marjanke imajo za sabo že 

blizu 150 nastopov na različnih 
prireditvah po Sloveniji. Igrajo več 
glasbenih zvrsti, pretežno ljudske 
in ponarodele pesmi, pa tudi ne-
kaj klasike in sodobnejših skladb. 
Sodelujejo z drugimi glasbeniki 
kot gostje, ali pa te povabijo na 
svoje nastope. Udeležujejo se tudi 
citrarskih seminarjev.
Igranja se učijo z veseljem in op-
timizmom, kljub temu, da so že 
vse starejše in so citre zanje dokaj 
zahteven inštrument. Hvaležne so 
svojim mentorjem za pridobljeno 
znanje in seveda poslušalcem za 
vsak aplavz.
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LINIJA. ČAS. TEKSTURA.

SAVINOV LIKOVNI SALON

OKTOBER-DECEMBER 2018

43

Naslov:
Avtorja:
Kustosinja:

Tekstura življenja
Aleksij Kobal - slika in Borut Krajnc - fotografija
Vesna Teržan

Dialog profesionalnega fotografa in akademskega slikarja (ki pogosto vza-
me v roke fotoaparat), je dialog dveh metjejev, ki sta vse od odkritja foto-
grafije na prvi pogled rivala v polju vizualne umetnosti. Vendar se je v teh 
195 letih od prve heliografije naprej izkazalo, da se oba metjeja potrebujeta 
in se dopolnjujeta, hkrati pa sta avtonomna in s hrabrostjo zreta v digitalno 
prihodnost. Dialog fotografa in slikarja pa je tudi dialog dveh dolgoletnih 
prijateljev, ki delita spomin na mnoge skupne pogovore, doživetja, na ne-
katere pomembne in prelomne zgodovinske in ključne dogodke. Vse to je 
krojilo teksturo njunih življenj in se zapisovalo v materijo njune ustvarjalnosti 
ter pustilo sledi misli in razmišljanj, odtisov teles, gest in čustev, vplive druž-
be, razmer v družbi, politike, trivialnosti medijev vse do vdora svetovne-
ga spleta. Dialog bo potekal s pomočjo dvojic/parov – slike in fotografije. 
Dimenzija časa pa bo tista, ki bo krojila linijo zadnjih 25 let in vzpostavila 
razmerja med fotografijo in sliko.

Borut Kranjc (1964) je eden najbolj pre-
poznavnih slovenskih reportažnih in 
dokumentarnih fotografov. Med letoma 
1988 in 1989 je bil fotograf v uredništvu 
študentskega časopisa Tribuna, od leta 
1990 je samozaposlen v kulturi in ima 
status fotografa, dokumentarnega foto-
grafa in fotoreporterja. Objavlja v Mladini 
in je avtor številnih samostojnih  razstav 
in fotografij v knjigi Route66 ter soavtor 
monografije Restart. 

Aleksij Kobal (1962) je leta 1986 diplo-
miral na Akademiji za likovno umetnost 
v Ljubljani pri prof. Janezu Berniku. 
Podiplomski študij slikarstva je zaključil 
leta 1993 pri prof. Metki Krašovec. Za 
svoje likovno udejstvovanje je prejel več 
priznanj in nagrad, nazadnje nagrado 
Prešernovega sklada (2016). Kot svobo-
dni umetnik živi in dela v Ljubljani. 

Borut Kranjc - Praznine Aleksij Kobal

SEPTEMBER 2018

Likovna sekcija KUD Žalec se vsako leto predstavi z likovnimi deli in vsebi-
no, ki so si jo zadali ob pričetku ustvarjalne sezone. Tokrat se bodo pred-
stavili z avtoportretom in interierjem. Avtoportret omogoča psihološko po-
glabljanje v samega sebe, interier pa prikaže naš intimni prostor v katerem 
živimo. 

Naslov:
Avtorji:
Spremna beseda:

Interier in avtoportret
Člani likovne sekcije KUD Žalec
mentor mag. Uroš Potočnik



LINIJA. ČAS. TEKSTURA.

Darko Golija (1965) je leta 1989 je 
diplomiral na oddelku za kiparstvo 
na ljubljanski Akademiji za likovno 
umetnost in tam leta 1993 tudi 
zaključil specialistični študij. Od 
leta 2006 je redni profesor na ma-
riborski Pedagoški fakulteti. Njeg-
ovo kiparstvo odlikuje širok nabor 
materialov, obvladovanje monu-
mentalnih in malih dimenzij, skrbno 
pretehtan odnos med prostorom 
in kiparskim delom, poglobljena 
obravnava vsebine s poudarkom 
na temah, vezanih na človeka in 
njegovo občutenje ter doživljanje 
sodobnega sveta, zanimanje za 
etnološke, antropološke in tehno-
loške teme ter kritičen pogled na 
družbene trende v sodobnosti. 

Aleksandra Saška Gruden (1970) 
je diplomirala iz kiparstva na Aka-
demiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani. Za svoja 
kiparska dela uporablja različne 
materiale, od tradicionalnih do na-
ravnih, uporablja tudi najdene pre-
dmete in jih vključuje v prostorske 
postavitve. Pri tem išče dialog s 
prostorom in kiparska dela pogos-
to dopolni s fotografijo, videom ali 
performansom. V svoji večdiscipli-
narni usmerjenosti uporablja alter-
nativne strategije kot mehanizme, 
namenjene rekonstrukciji kulturnih 
identitet. Njena dela črpajo navdih 
iz konceptov javnih in zasebnih 
prostorov ter kolektivnih družbenih 
in kulturnih zgodovin.

JANUAR/FEBRUAR 2019
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Naslov:

Avtroja:
Kustosinja: 

Raziskovanje linearnosti v družbenih sistemih so-
dobnosti (delovni nasl.): Dialog novejše produkcije
Darko Golija in Aleksandra Saška Gruden
dr. Mojca Puncer

Umetniški prispevek Darka Golije bo izhajal iz prepoznavne cevaste linije, 
ki jo umetnik obravnava bodisi v ravnih konstrukcijskih zasnovah bodisi v 
dinamičnih krivuljah, prepletih, zankah in pulzirajočem ritmu. Posamezna 
dela so zasnovana kot konstrukcije s kovinskimi linijami, ki v prostor vnaša-
jo grafični značaj ter reflektirajo razsežnosti javnega prostora in položaj po-
sameznika v njem. S Saško Gruden se bomo osredotočili na artikulacijo 
objektov in video zapisov, ki na način elementarnih linearnih zapisov in tek-
stur pokažejo na spekter sistemov v sodobnem času, kjer se individualna 
in kolektivna inteligenca prepletata ter ustvarjata nove, naprednejše oblike. 
V dialogu del obeh umetnikov bomo soočali formalna likovna izhodišča s 
poudarkom na linearnosti in teksturi ter iskali točke privlačnosti in nape-
tosti, ki bodo odstirale nove poglede na položaj posameznika v sodobni 
družbeni stvarnosti.

Darko Golija Aleksandra Saška Gruden
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MAREC/APRIL 2019

Naslov:
Avtorja:

Kustosinja: 

Linija, tekstura in čas
Dušan Tršar - kipi in risbe
Marko Tušek - objekti in slike
Milena Zlatar 

Na prelomu šestdesetih in sedemdesetih let je delovala skupina umetni-
kov »novi konstruktivisti«, ki je ustvarjala na način geometrijske abstrakcije. 
Geometrija jim ni pomenila le odmika od intuitivnega načina ustvarjanja in 
približevanja znanstvenemu mišljenju, temveč jim je bila življenjsko nače-
lo, način gledanja in videnje. V to skupino sodi tudi Dušan Tršar, ki se je 
posvetil raziskovanju različnih materialov, zlasti kovine, gline in plastičnih 
mas in v slovenski prostor vnesel svežino, ki je še danes aktualna. Nje-
mu v dialog bodo stopila dela umetnika mlajše generacije, Marka Tuška, 
z večplastnimi objekti, slikami – reliefi, nastalimi z ostanki predmetov ali 
naravnimi ostalinami, ki jih umetnik preobraža v nove entitete. Kot razisko-
valec materialov se sprehaja po robu znanega z globokim spoštovanjem 
do estetskih in etičnih načel. Razstava bo prizorišče likovne pokrajine z 
igro materialov, svetlobe, barve in linije v intenzivnem doživetju lastnega 
položaja v njem.

46

Dušan Tršar (1937) se je na Šoli za 
umetno obrt v Kropi najprej učil ko-
vaške obrti. Šolanje je nadaljeval na 
akademiji, diplomiral je na Oddelku 
za kiparstvo Akademije za likovno 
umetnost v Ljubljani, kjer je končal 
tudi kiparsko specialko. Pozneje je bil 
docent in predavatelj na isti akademiji; 
med letoma 1989 in 1991 tudi dekan, 
nato pa redni profesor na Oddelku za 
kiparstvo vse do upokojitve leta 2006. 
Prejel je več pomembnih nagrad, med 
njimi zlato ptico (1970), Župančičevo 
nagrado (1974) in nagrado Prešerno-
vega sklada (1978). Ob 80-letnici so 
mu leta 2017 pripravili razstave v Kostanjevici na Krki, v Galeriji DLUL in v 
Moderni galeriji v Ljubljani. Leta 2018 je prejel najvišjo stanovsko nacional-
no nagrado za likovno in vizualno umetnost - nagrado Riharda Jakopiča.

Marko Tušek (1964) je odraščal v ust-
varjalnem ambientu ob očetu slikarju 
Vinku Tušku. Pozneje se je šolal na 
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo 
v Ljubljani in študij nadaljeval na Aka-
demiji za likovno umetnost v Ljubljani. 
Diplomiral je leta 1988 pri prof. Eme-
riku Bernardu in končal tudi podip-
lomski študij pri prof. Metki Krašovec. 

Dušan Tršar

Marko Tušek



MAJ/JUNIJ 2019

JULIJ/AVGUST 2019
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Likovna vzgoja ponuja široke možnosti aktivnega sodelovanja in ustvarja 
pogoje za kreativno delo. Je pomemben cilj vzgoje in izobraževanja s pou-
darkom na treh povezovalnih elementih človekove eksistencialne nujnosti: 
zaznavanju, mišljenju in praktičnemu delovanju. Zato so pregledi vsakolet-
ne produkcije tega področja tudi kazalniki, ki govorijo o stopnji presežkov.

Anton Holobar, rojen 1948 v Žalcu, po poklicu industrijski oblikovalec, se 
nam bo predstavil z zelo širokim in razgibanim naborom slikarskih moti-
vov. Na ogled bodo urbane, ruralne in naravne krajine ter motivi interierja, 
portreti, živali in tihožitja. V svojih delih zagovarja verno upodabljanje moti-
va in se neizbežno identificira s slikarstvom realizma. Čut in predanost za 
podrobnosti ter natančno opazovanje motiva sta na prvem mestu.  Foto-
grafski aparat je njegov nepogrešljivi spremljevalec in pripomoček pri ust-
varjanju likovnih del.
Poleg slikarskega udejstvovanja v realističnem slogu, ki ga uspešno razvija 
slabo desetletje,  je Anton Holobar dosegal uspehe tudi na področju indus-
trijskega oblikovanja, kateremu je posvetil velik del svoje poklicne kariere v 
podjetju Gorenje. Je prejemnik številnih nagrad in priznanj iz industrijskega 
oblikovanja, inovacij in kulture.

Naslov:
Avtorji:

Spremna beseda:

Naslov:
Avtor:

Spremna beseda:

Harmonija oblik in barv
Razstava likovnih del osnovnih šol 
Spodnje Savinjske doline
Matija Plevnik

Anton Holobar
Anton Holobar, 
član likovne sekcije KUD Žalec
mentor mag. Uroš Potočnik
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DVOREC NOVO CELJE

Razstava bo razprla ustvarjalno podobo prostora, predvsem pa pripo-
mogla k večji prepoznavnosti likovnih in nasploh vizualnih vrednot našega 
okolja. Osredotočili se bomo na avtorje, ki so delovali v drugi polovici pre-
teklega stoletja, in aktualne, ki še danes soustvarjajo ta kulturni prostor. 
Motiv, ki nas je vodil k temu projektu, je genius loci (duh prostora) z vso 
tipiko družbene in krajinske konfiguracije, z njegovimi asociativno-simbol-
nimi pomeni, z izkušnjo spomina, predvsem pa z »doživljajem«, ki je (ne)za-

MAJ-SEPTEMBER 2019

ISKANJA, RAZUMEVANJA, POVEZOVANJA

Kustosinje: mag. Alenka Domjan, 
mag. Andreja Rakovec,
Milena Zlatar

Darinka Pavletič, olje

Fran Tratnik, risba

  Uroš Potočnik, kolaž

vedno sprijeto z globino duha. Prav 
zadnje je najmočnejši vodnik po 
prostranstvu form, oblik, barv, ma-
terialov, metamorfoz, transcendenc 
…, ki konsistenco teh pomenov, 
skladno s čustvenimi odzivi posa-
meznih subjektov, tkejo v odnos do 
prostora. Razstava bo večmedijska 
z vizualnimi zgodbami likovnih um-
etnikov, katerih dela in življenje se 
dotika našega prostora.
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FESTIVALI

BUM FEST

FAG

SREDI ZVEZD

OD CELJA DO ŽALCA

25. – 27. januar 2019

08. september 2018

17. in 18. maj 2019

5. – 9. september 2018

Mednarodni festival tolkalnih skupin

Festival akustične glasbe

Festival vokalne zabavne glasbe

13. Mednarodni folklorni festival
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13. september 2018
SKRIVNOST FANNY HAUSMANN; FANNY HAUS-
MANN: DOKUMENT IN PRIVID NJENE PODOBE
Predstavitev knjige Skrivnost Fanny Hausmann ter odprtje 
razstave Fanny Hausmann: dokument in privid njene pod-
obe (ob 200. obletnici njenega rojstva)
Dvorec Novo Celje

20. september 2018
VEČER RIME IN GLOBINE
Predstavitev 20. številke revije za književnost in kulturo 
Vpogled ter podelitev pesniške nagrade Fanny Hausmann
Dvorec Novo Celje

4. oktober 2018
EDUARD SALESIN
Predstavitev monografije kiparja Eduarda Salesina
Savinova hiša

Predvidoma 7., 8., 14. in 15. december 2018
HMELJSKA PRINCESA
ponovitev operete
Dom II. slovenskega tabora Žalec

23. december 2018
ZIMSKA PRAVLJICA
Koncert ansambla Saša Avsenika ob 10-letnici delovanja 
in Slovenskega okteta
Dom II. slovenskega tabora Žalec

2., 9., 16. in 23. december 2018
ADVENTNI KONCERTI
Dvorec Novo Celje

31. december 2018
SILVESTRSKA PREDSTAVA
Dom II. slovenskega tabora Žalec

NAPOVEDUJEMO
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PREDNOSTI ABONMAJA

Dvorana v Domu II. slovenskega tabora Žalec
Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec

 ima 418 sedežev.

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.

VABLJENI!
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VHOD LEVO VHOD DESNO



CENE ABONMAJEV

NAČIN PLAČILA

POPUSTI

GLEDALIŠKI ABONMA

POTUJOČI ABONMA
NARODNO-ZABAVNI ABONMA
CITRARSKI ABONMA 

– možnost plačila s plačilnimi karticami  
– za GLEDALIŠKI, POTUJOČI, 
  NARODNO-ZABAVNI in CITRARSKI abonma:

Ob vpisu gledališkega in narodno-zabavnega abon-
maja nudimo 10 % popust 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 uveljavite s predložitvi-
jo ustreznega dokumenta (osebna izkaznica, upoko-
jenska izkaznica, dijaška izkaznica).

- možnost plačila v dveh obrokih (plačilo prvega   
  obroka z gotovino ob vpisu, plačilo drugega 
  obroka s položnico do 8.12. 2018),
- 5 % POPUSTA ob gotovinskem plačilu 
  celotnega zneska.

160,00 EUR 
50,00 EUR
40,00 EUR 

ČRNA

BELA 
SIVA CONA: 

70,00 EUR
60,00 EUR
55,00 EUR
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CENE ZA IZVEN

ZA DOBRO POČUTJE VSEH OBISKOVALCEV 
VAS PROSIMO:

OBVEŠČANJE O PROGRAMU:

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.

–

–

–

Program je objavljen v mesečniku Utrip Savinjske doline in na 
spletni strani www.zkst-zalec.si, kjer se lahko tudi naročite 
na elektronsko prejemanje mesečnega programa in ostalih 
informacij. Opisi predstav in koncertov so povzeti po spletnih 
straneh, gledaliških listih ali informacijah izvajalcev. Fotograf-
je, pri katerih avtorji niso navedeni, so iz arhivov avtorjev ali 
ZKŠT Žalec in s spleta.

Pridržujemo si pravico do spremembe programov.

GLEDALIŠKA PREDSTAVA
POTUJOČI ABONMA

KONCERT:
NARODNO-ZABAVNI
CITRARSKI
VOŽKOVO GLEDALIŠČE 

15,00 EUR
cene predstav so različne, 

informacije v TIC 

12,00 EUR
12,00 EUR 

(3 predstave) 4,00 EUR 
(4. predstava) 5,00 EUR



53

NAROČILNICA

PLAČILO (ustrezno označi):

UVELJAVLJAM POPUST ZA (ustrezno označi):

ponedeljkov GLEDALIŠKI ABONMA, št. sedežev: ____
torkov GLEDALIŠKI ABONMA, št. sedežev: ____
POTUJOČI ABONMA, št. sedežev: ____
NARODNO ZABAVNI ABONMA, št. sedežev: ____
CITRARSKI ABONMA, št. sedežev: ____

celotnega zneska z gotovino (s 5% popustom)
na 2 obroka (plačilo prvega z gotovino ob vpisu, 
drugega pa s položnico do 10.12.2018)
s plačilno kartico

upokojence
mlade do 30 let
učence in dijake

V kolikor ste navedli, da naročate več kot en sedež, vas vjudno 
prosimo, da navedete ime in priimek dodatnega abonenta v 
dvorani za izpis ABONENTSKE IZKAZNICE.

Dodatni abonent:________________________ mobi:__________________
Dodatni abonent: ________________________ mobi:_________________
S svojim podpisom se strinjam, da moj naslov in podatke dodatnega abonenta 
vodite v registru ZKŠT Žalec in nas obveščate o predstavah iz abonmaja in o 
ostalih prireditvah zavoda.

Z izpolnitvijo naročilnice se zavezujem plačati vse naročene sedeže v izbranem 
abonmaju in v primeru zamude s plačilom več kot 30 dni dovoljujem tudi sodno 
izterjavo dolga.

DATUM:______________________ PODPIS:______________________

IME IN PRIIMEK: ___________________________________
NASLOV: __________________________________________
TELEFON (mobilni):_________________________________
E-POŠTA: _________________________________________

NEPREKLICNO NAROČAM (ustrezno označi):

SEZONA 2018/19
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Dirigent: Simon Dvoršak                  
Režiser: Jaša Koceli

Opereta v treh dejanjih
Glasba in libreto: Radovan Gobec 
Adaptacija libreta: Jaša Koceli (2018)

Prva izvedba izvirnika
7. oktober 1933

Roblekova dvorana v Žalcu

Scenograf: 
Kostumografinja:
Koreografinja:
Zborovodja:
Oblikovalec svetlobe:
Asistent dirigenta in 
drugi dirigent:
Korepetitorka:
Lektorsko svetovanje: 

Darinka,Komanova nečakinja, 
dedinja hmeljskih polj:
Branko Mirnik, skladatelj:

Pavel Koman, bogat podjetnik: 
Salobir, trgovec:
Izak, trgovec:
Khon, trgovec :   
Danica, Komanova hči:
Tajnica:
Mladi par:

Povabljenci, meščani, 
Komanovi zaposleni:

Operetni zbor in orkester       

Opereta se dogaja v Žalcu, v vili podjetnika 
Komana in njeni okolici v času, ko je bil hmelj po sto.                                                                                                                                       

Darjan Mihajlović Cerar
Branka Pavlič
Ines Mandelj
Matjaž Kač
David Andrej Francky

Iztok Kocen
Irena Kralj
Maja Cerar in dr. Tjaša Jakop

Mojca Bitenc/Gaja Sorč
Matjaž Stopinšek/
Gregor Ravnik
Emil Kačičnik
Klemen Torkar
Gregor Kolar
Lovro Korošec
Raja Kumer/Marjeta ...
Tamara Juhart
Lara Tanšek 
Martin Mutec   

Člani operetnega zbora

HMELJSKA PRINCESA

Premiera 5. september 2018
Dom II. slovenskega tabora Žalec



PODPORNIKI:

• Kana, d.o.o. • HRC Informacijski inženiring, d.o.o. • Collegium Graphicum, d.o.o.
• Dalis, Dalibor Barič, s.p., Oglaševanje in marketing • Reklama Celje, d.o.o. • Amicu d.o.o.

• Soundtechnic, Jure Tkavc s.p. • Mizarstvo Posedel, Nadica Posedel, s.p.
• Splošno kleparstvo in krovstvo, Uroš Krk, s.p. • Združenje hmeljarjev Slovenije

• Vrtnarija Toplak • Pivovarna Green Gold Brewing • Pekarna Brglez 
• Hotel Žalec • Radio Ognjišče

POKROVITELJI:

PONOVITVE V DECEMBRU

ŽALEC


