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VSEBINA



Pridržujemo si pravico do spremembe programov.
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TIC Žalec
Šlandrov trg 25

3310 Žalec 
03 710 04 34 

zkst.tic@siol.net

OD 16. SEPTEMBRA 

DO 5. OKTOBRA

VPIS ABONMAJEV

Vabimo vas, da obnovite svoj abonma. 
Svoje sedeže lahko obdržite do 28. septembra, 

pozneje to žal ne bo več mogoče. 



NAGOVOR
DIREKTORJA

Niso nujno vsi dnevi vedno čudoviti, pa tudi ne samo slabi. 
Življenje je prepletanje raznovrstnih  dogodkov in posledično 
občutij. Sreča je sladka zato, ker je odsotna nesreča. Tako 
je tudi jutranja zarja posebno svetla, ker se je noč umaknila. 
 
Pri izboru naših abonmajev poskušamo poustvariti cel barvni 
spekter in tako graditi razpoloženja, ki jih bomo v prihajajoči 
sezoni zagotovo doživljali doma, v službi in na abonmajih. 
Enkrat boste dvorano zapuščali nasmejani, drugič zami-    
šljeni, saj se vam bodo namesto odgovorov postavljala nova 
vprašanja o zgodbi življenja. »Ves svet je oder in vsi možje 
in žene zgolj igralci: nastopajo in spet odhajajo in vsak igra 
v življenju razne vloge,« je dejal William Shakespeare. Prav 
mogoče je, da se kdaj ne boste strinjali z umetnikovim spo-
ročilom, zagotovo bo kdo med vami tudi jezen.
 
Cenimo, da nam dovolite, da z abonmaji za trenutek posta-
nemo del vas. Počaščeni bomo, če se bodo naše prireditve 
dotaknile vaših življenj, in upamo, da bodo pozitivno odzva- 
njale še dolgo v prihodnost. Veseli bomo, če nam boste spo-
ročili svoje mnenje in tako postali aktivni soustvarjalci sezon, 
ki jih bomo pripravljali v prihodnje. Naj bo pot nove sezone 
tlakovana s pričakovanjem po odkritju novega. Naj se nova 
sezona prične!
 

mag. Boštjan Štrajhar,
direktor



5

UVODNIK

Vsak začetek je priložnost za nekaj novega. Vsaka sezona 
prinaša možnost novih kulturnih odkritij, spoznanj, izkušenj, 
doživljajev in mnogoterih občutkov. Ustvarjanje umetniških 
programov jemljemo izjemno resno in jih oblikujemo z mislijo 
na to, da zadovoljimo različne ciljne skupine in okuse. Iz-
brana vsebina je bogato zasnovana in zajema pester nabor  
umetniških področij – gledališče, glasbo, likovno umetnost. 
V okviru kulturno-umetnostne vzgoje skrbimo tudi za to, da 
se že naši najmlajši spoznavajo z odrskimi deskami, ki jim 
lahko pozneje na široko odprejo vrata v nove svetove umet-
nosti, ti pa jih izoblikujejo v estetsko občutljive posameznike. 
Vlaganje v kulturno-umetniško vzgojo je narodni profit, je ne-
koč nekdo dejal. 
V gledališkem abonmaju vam tudi letos ponujamo aktualen 
in raznovrsten nabor petih predstav slovenskih gledališč. V 
Žalcu bomo gostili prvovrstne predstave, ki navdušujejo gle-
dalce po vsej Sloveniji, pri čemer sledimo ideji, da so izbrane 
uprizoritve na visoko kakovostni umetniški ravni. Zagotovo 
vas bodo k obisku prepričala tudi vélika imena dramske  
umetnosti, ki bodo v tej sezoni nastopala na našem odru.
Obisk gledališča je dragocena izkušnja … biti pa mora tudi 
kakovostna. Pri izboru predstav za posamezno sezono se 
skušamo držati izreka švedskega gledališkega in filmskega 
režiserja Ingmarja Bergmana: »Prava umetnost je predvsem 
tista, ki v nas premakne kako čutečo struno, tista, ki nas 
razburi v najbolj intimnih čustvovanjih.« Torej, naš namen je, 
da videna predstava v vas vzbudi raznolika čustva, bodisi 
je to smeh, jok, šok, presenečenje ali preprosto le notranje 
zadovoljstvo, ko odidete iz dvorane. In da se naslednjič zno-
va z veseljem vrnete. 
Enako velja za druge programe, ki jih za nas in vas priprav- 
ljajo naši zvesti zunanji sodelavci: Andrej Hofer narodno-za-
bavni abonma, Peter Napret citrarski abonma, mag. Alenka 
Domjan pa program razstav v Savinovem likovnem salonu in 
Dvorcu Novo Celje. Vsi so strokovnjaki na svojih področjih 
in skrbijo za to, da v naše mesto pripeljejo najboljšo možno 
vsebino, ki jo glede na dane objektivne možnosti lahko. Vaši 
dosedanji pozitivni odzivi potrjujejo, da svoje delo opravljajo 
zelo uspešno. 



V letošnji sezoni smo standardni vsebini dodali še bogat 
glasbeni program za vse okuse in generacije. V našem 
domu bo na štirih koncertih odmevala glasba priznanih 
slovenskih izvajalcev. Kljub temu da se med seboj močno 
razlikujejo tako po glasbenem izrazu kot prepoznavnosti in 
priljubljenosti, imajo zagotovo eno skupno točko – kakovost. 
Tudi pri izboru tega programa nam je bila ta prvina glavno 
vodilo. Upamo, da jo boste prepoznali in napolnili dvorano 
do zadnjega kotička.
Ne pozabimo: brez gledalca – to je smrt igralca. Enako velja 
za vse druge umetnike, ki ustvarjajo v veri, da bodo njiho-
va dela našla pot do gledalca ali poslušalca – kulturnega    
»užitkarja«. 
Polni pričakovanj se podajamo v sezono 2019/2020. Veseli 
bomo, če jih boste z nami delili tudi vi. Iskrena želja vseh, ki 
pripravljamo program, je, da obiskana predstava, koncert ali 
razstava v vas pusti lepe vtise in dobre misli. 
Hvala vsem, ki nam že leta z obiskom dogodkov izkazujete 
svoje zaupanje, dobrodošlico pa izrekamo tudi vsem novim 
obiskovalcem.

Nastija Močnik,
vodja programa kultura
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Predstave gledališkega abonmaja bodo ob 
ponedeljkih in torkih ob 19.30 v dvorani 
Doma II. slovenskega tabora Žalec.

4. in 5. novembra 2019 
TEROR
Prešernovo gledališče Kranj

13. in 14. januarja 2020
PETELINJI ZAJTRK
Šentjakobsko gledališče Ljubljana

17. in 18. februarja 2020
BOG MASAKRA 
Slovensko narodno gledališče Maribor

Marec 2020
TAKO TI JE, MALA
Orangel v sodelovanju s SiTi Teatrom BTC

18. in 19. maja 2020
TIH VDIH
Mestno gledališče ljubljansko

GLEDALIŠKI ABONMA
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TEROR

Sodobna drama, 100 minut z odmorom

Avtor:
Režija:

Igrajo: 

Ferdinand von Schirach
Eduard Miler

Borut Veselko: Predsednik
Miha Rodman: Obtoženi 
Aljoša Ternovšek: Branilec
Darja Reichman: Državna tožilka
Peter Musevski: Lauterbach
Vesna Slapar: Gospa Meiser
Ciril Roblek k. g.: Stražnik
Judita Polak k. g.: Zapisnikarica

Drama se dogaja v sodni dvorani, v kateri so poleg vojaškega pi-
lota Larsa Kocha, obtoženega za smrt 164 potnikov na letalu, tudi 
predsednik sodišča, branilec, državna tožilka in dve priči ter tudi 
gledalci, ki morajo tokrat prevzeti vlogo porotnikov. Med sodnim 
procesom proti pilotu Kochu se namreč izkaže, da se je po lastni 
presoji odločil za manjše število žrtev na račun večjega števila na 
nogometnem stadionu, kar pa seveda sproža etična vprašanja – 
koliko pravzaprav šteje življenje posameznika? Ali je bolje sestreliti 
letalo s 164 potniki, da se izognemo smrti 70.000 ljudi na nogo-
metnem stadionu? Ali bi pilot sestrelil letalo tudi, če bi bila na krovu 
njegova družina? Dilema, ki jo sprožajo drama in njene uprizoritve, 
je etična dilema »nemogoče odločitve«, kako se odločati v skraj-
nih primerih terorističnih akcij. Obtoženi pilot se je namreč moral v 
hipu odločiti, kako rešiti situacijo in koga žrtvovati. Prav gledalci pa 
boste tisti, ki boste z glasovanjem odločili o pilotovi krivdi oziroma 
nedolžnosti.

4. in 5. novembra 2019

Prešernovo gledališče Kranj

f: Nada Žgank



13. in 14. januarja 2020
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PETELINJI zAJTRk

Romantična komedija, 120 minut z odmorom

Šentjakobsko gledališče Ljubljana

f: A. Košir

Avtor:
Režija:
Glasba:

Igrajo: 

Franc Feri Lainšček
Gojmir Lešnjak – Gojc
Saša Lošić – Loša

Damijan Perne: 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 je sočna, zabavna, romantična, očarljiva, napeta, so-
cialna, navihana igra, mešanica melodrame in romantične kome-
dije. S predstavo režiser napoveduje erotično, naelektreno zgod-
bo o prijateljstvu s ščepcem generacijske jugonostalgije, kot se za 
kraj, kjer se zgodba odvija, tudi spodobi. Mlad fant Djuro se zaposli 
kot vajenec pri mojstru Lojzu, lastniku avtomehanične delavnice. 
Lojz vajencu za bivanje ponudi majhno sobo in Djuro se vanjo na-
seli. Z mojstrom vzpostavita očetovski odnos, ki se počasi pre-
levi v iskreno prijateljstvo, polno mojstrovih modrosti in napotkov 
za življenje. Kvartopirska klapa, ki se dobiva pri Lojzu na taroku 
in praznjenju steklenic žganja, spremljajo sočni, iskreni, zabavni in 
predvsem nesmiselni dialogi. Malačič odkrije Lojzu hrvaško zvez- 
dnico Severino, lokalni mafijec Lepec pa Lojzu omogoči, da pevko 
osebno spozna. In zgodi se … zgodi se petelinji zajtrk, o katerem 
bodo govorile še generacije!
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BOG MASAkRA

Sodobna komedija, 80 minut brez odmora

Slovensko narodno gledališče Maribor

Avtorica:
Režija:

Igrajo: 

Yasmina Reza
Ajda Valcl

Ana Urbanc: Véronique Houillé 
Vladimir Vlaškalić / Matevž Biber: Michel Houillé 
Ksenija Mišič: Annette Reille
Kristijan Ostanek: Alain Reille

Dva najstnika sta se na šolskem dvorišču stepla in eden od njiju je 
izgubil zob. Gre za nesrečen incident ali primer nevarne mladost-
niške agresije, ki bi ga bilo treba ostro sankcionirati? Zdi se, da je 
v urejenem okolju urbanega srednjega sloja mogoče doseči trezen 
dogovor, ki bo pomiril sovražnosti in zacelil rane (tudi z ustreznim 
plačilom novega zoba), fantoma pa zagotovil vzgojno lekcijo. Prav 
s tem namenom se srečajo starši obeh mulcev. Vsi štirje so dovolj 
zreli, kultivirani in relativno dobro situirani. Seveda pa ima vsak od 
njih svoje šibke točke in njihovo razumevanje stvari je mestoma 
povsem nasprotno … V ostrih in duhovitih dialogih, ki se sučejo 
skozi vratolomne preobrate in spremenljiva zavezništva, bodo iz-
postavljeni, poveličani in ironizirani najrazličnejši motivi iz njihovega 
vsakdana pa tudi njihovi življenjski nazori – in vse postane orožje: 
domače pecivo in skrb za hišne ljubljenčke, obsedenost s telefo-
nom, navdušenje nad neevropsko umetnostjo, problematični far-
macevtski posli, odnos do žensk, odnos do otrok, odnos vojn po 
svetu … V meščanskem stanovanju se sproži prava vojna, ki pa jo 
vseskozi bijejo z orožjem komedije.

f: Damjan Švarc

17. in 18. februarja 2020
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Yasmina Reza
Ajda Valcl

TAkO TI JE, MALA

Stand up muzikal, 75 minut brez odmora

Orangel v sodelovanju s SiTi Teatrom BTC

Avtorja:
Režija:

Igra:
Glasbenik: 

Rok Vilčnik in Tanja Ribič
Branko Đurić Đuro in Tanja Ribič

Tanja Ribič 
Goran Rukavina

Tako ti je, mala je prvi slovenski ženski stand up muzikal, v kate-
rem boste izvedeli vse o drznih Zasavkah, samovšečnih Balkan-
cih, neuspešnih ljubimcih in ljubezni med Slovenko in Bosancem. 
Avtorico, igralko in pevko Tanjo Ribič je pri ustvarjanju predstave 
navdihnila uspešnica skupine Bijelo Dugme Tako ti je mala moja 
kad ljubi Bosanac pa tudi življenje z režiserjem, igralcem in glasbe-
nikom Brankom Đurićem – Đurom. Do solz se boste nasmejali nje-
nim imitacijam in iskreni izpovedi, kako je biti poročen z Bosancem 
in ob tem ostati resen.

f: SiTi Teater

Marec 2020
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f: Peter Giordani

TIH VDIH

Komična drama, 110 minut brez odmora 

Mestno gledališče ljubljansko

Avtor:
Režija:

Igrajo:

Nejc Gazvoda
Nejc Gazvoda

Mirjam Korbar: Katarina
Jure Henigman: Marjan
Ajda Smrekar: Petra
Matej Puc: Janez
Tjaša Železnik: Maja
Lara Wolf k. g.: Tamala

Tamala ima sestro Petro in brata Marjana, ki sta od nje starejša 
več kot 10 let, ter mamo, ki je ne razume. Vse štiri je prizadela 
nedavna izguba očeta in nanje vplivala bolj, kot so si to pripravljeni 
priznati. Petra, ki s fantom Janezom živi v Ljubljani, kljub ljubeče-
mu razmerju, polnem duhovitosti, preživlja žalostno, še nerazkrito 
zgodbo, 34-letni Marjan pa še vedno živi doma in je tudi zaradi 
nekdanje partnerice Maje, matere njegovega otroka, le senca tega, 
kar je bil nekoč. In Maja ravno na ta dan prihaja na obisk. A Tamala 
vidi preko dogajanja »tukaj in zdaj«. Ta večer je njena zgodba, ki 
jo pripoveduje iz časa, ko ljudje okoli nje niso več tisto, kar so bili, 
nekaterih morda celo ni več. V enem dejanju in v realnem času se 
pred nami počasi in nežno razpre zgodba družine, katere male tra-
gedije so tragedije vseh nas. Tih vdih je zgodba o slovenski družini, 
ki noče obsojati tistega, kar smo, ampak zgolj opazovati tisto naj-
bolj človeško v nas.

18. in 19. maja 2020



Nejc Gazvoda
Nejc Gazvoda

Mirjam Korbar: Katarina
Jure Henigman: Marjan
Ajda Smrekar: Petra
Matej Puc: Janez
Tjaša Železnik: Maja
Lara Wolf k. g.: Tamala
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Koncerti narodno-zabavnega abonmaja bodo ob četrtkih 
ob 19.30 v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec.

17. oktobra 2019 
ANSAMBEL PETKA
ANSAMBEL STIL

21. novembra 2019 
SLOVENSKI ZVOKI
ANSAMBEL BANOVšEK

16. januarja 2020 
PoskočnI muzIkAntI
ANSAMBEL SMEH

20. februarja 2020
VRAžjI muzIkAntI
ANSAMBEL SPEV

26. marca 2020
VESELI SVATJE
ANSAMBEL OPOJ
ALEš NOVAK

NARODNO-ZABAVNI 
ABONMA
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UVOD
V tem letu smo praznovali 65 let najstarejšega slovenskega 
narodno-zabavnega ansambla Štirje kovači, Ivan Sivec, ki je 
za zgodovino te glasbe napisal več tisoč besedil, je s prijatelji 
nazdravil 70. osebnemu jubileju, najstarejši festival narod-
no-zabavne glasbe na Ptuju slavi abrahama – 50 let. Zgolj 
tri dejstva pričajo o tem, kako pomemben mejnik je ta glas-
ba za slovensko identiteto, vsakdanjik in praznik, druženje, 
zabavo, spomine, smeh in solze. Spoštovani poslušalke in 
poslušalci, v Žalec znova prihajajo izbrana glasbena imena, 
mnogi ponovno tudi zaradi vas in vašega mnenja, ki ga ce-
nimo. Ansambli bodo skrbeli tudi za humor in po 16 letih 
imam občutek, tako dolgo se namreč družimo, da nam spet 
ne bo dolgčas. Veselim se novih zgodb, veselim se novih 
četrtkovih večerov, ko drug drugega spet nagovorimo – eni 
z glasbo, drugi z besedo.

Andrej Hofer,
umetniški vodja abonmaja

Za pomoč pri izvedbi koncertov se zahvaljujemo sponzorjem:
 

EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO SILVO MARIČ, Petrovče
PEKARNA BRGLEZ, Vransko

PEKARNA PETERNEL, Prebold
IZLETNIŠKA KMETIJA KOTAR, Pongrac

KMETIJA PODPEČAN, Galicija
GOSTILNA PIZZERIJA PRI SEBASTIANU, Žalec 

f: Janez Kotar
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ANSAMBEL PETKA

ANSAMBEL STIL

Ansambel Petka, ki prihaja iz Šentjurja, že dvanajsto leto deluje v 
enaki zasedbi. Člane povezuje iskreno prijateljstvo, kar je čutiti tudi 
na njihovih nastopih. V vsak koncert želijo vložiti največ pozitivne 
energije. Odlikuje jih tudi spoštljivost do organizatorjev in občinstva. 
Najbolj so ponosni na melodije in aranžmaje, ki jih je zanje ustvaril 
Matjaž Vodišek, njihov vodja, vključno z idejami za besedila. Njiho-
va glasba je zvenela na številnih festivalih in bila odlično sprejeta pri 
poslušalcih. Zavedajo se dejstva, da so z glasbeno smerjo pustili 
sled v zakladnici domače glasbe in to vizijo bi radi tudi nadaljevali.

V Ansamblu Stil igrajo Sandi, Gašper, Matic in Denis iz okolice 
Velenja. Decembra letos bodo dopolnili 10 glasbenih let. Lahko 
se pohvalijo z uspešnicami, ki so na spletnem portalu Youtube 
presegle milijon ogledov. So tudi ena bolj priljubljenih skupin med 
mladimi. Letos so nekaj svojih načrtov že izpolnili, v prihodnjem 
letu pa se obeta več nenavadnih glasbenih idej. Enega od članov 
boste morda lahko dalj časa spremljali v znani televizijski oddaji. 
Prepoznavni so po norih nočeh na veselicah, kjer vedno poskrbijo 
za pravi žur.

17. oktobra 2019
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SLOVENSKI ZVOKI

ANSAMBEL BANOVŠEK

So narodno-zabavni ansambel s sedežem v Rogaški Slatini. V 
njem so člani z vseh koncev Slovenije, zato tudi igrajo vsepovsod. 
Prihodnje leto bodo praznovali 20 let obstoja, v enaki zasedbi pa so 
že 14. leto. Izdali so kar 10 zgoščenk in bili že šestkrat na turneji po 
Združenih državah Amerike. Leta 2017 so bili na festivalu Oberkrai-
ner Award v Avstriji razglašeni za najboljši ansambel v Evropi. Poleg 
kakovostnega igranja ponujajo tudi zabaven spremljevalni program 
z veliko humorja.

Fantje in dekleti iz Ansambla Banovšek so leto preživeli zelo aktiv-
no. Po tem, ko so uspešno izpeljali svoj koncert Večer z Banovški, 
so za poslušalce pripravili pravo poletno osvežitev s pesmijo Eks 
velja! Gre za pesem avtorjev Braneta Klavžarja in Brigite Kobe, za 
katero so člani ansambla poleti posneli tudi videospot. Nastopajo 
predvsem na veselicah in porokah, vzamejo pa si čas tudi za do-
pust. Ansambel je pričel delovati leta 2013; to je bila želja Mateja in 
njegove sestre Venese. Želela sta nadaljevati pot svojih staršev, ki 
so prav tako skupaj ustanovili ansambel.

21. novembra 2019
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POSKOČNI MUZIKANTI

ANSAMBEL SMEH 

Poskočni muzikanti delujejo od leta 2010. V tem času so si pridobili 
ogromno odrskih, festivalnih, studijskih, televizijskih in drugih glas-
benih izkušenj. Vsi člani so glasbeno izobraženi oziroma študentje 
glasbenih akademij doma in v tujini. Že sedmo sezono jih lahko 
spremljate kot »hišni band« v najbolj gledani narodno-zabavni od-
daji Slovenski pozdrav. Izdali so dva glasbena albuma Pogledam te 
(2012) in Adijo madam (2014) ter posneli osem videospotov, enega 
od njih tudi na Kanarskih otokih. Vsi člani so v zasebnem življenju 
iskreni, dobri prijatelji, zato lahko tudi v prihodnje od njih pričakujete 
veliko novega in kar se da »poskočnega«.

Ansambel Smeh deluje že devet let in je zelo dobro poznan na 
slovenski glasbeni sceni. Smehovci so znani po svoji pozitivni ener-
giji in petju, s katerim očarajo številne poslušalke in poslušalce. Ni 
zanemarljivo, da so eden redkih ansamblov, ki skoraj vse pesmi 
napišejo sami, mnoge od njih pa so tudi velike uspešnice. Miha, 
Andrej, Jure in Žiga prihajajo v Žalec nasmejani in prepričani, da si 
dobra glasba zasluži dobrega poslušalca, zato obljubljajo, da bodo 
igrali do polnoči.

16. januarja 2020 
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VRAŽJI MUZIKANTI 

ANSAMBEL SPEV

Vražji muzikanti so mlad ansambel, ki vedno znova opozori nase. 
Delujejo dobra tri leta, v tem času pa so na slovenskih glasbenih 
festivalih prejeli več nagrad. Lani se jim je pridružilo dekle z izjem-
nim stasom in glasom Saša Zamernik. Kot debitanti so se udeležili, 
po njihovem mnenju, »festivala nad festivali« Slovenska polka in 
valček 2019 ter z valčkom Misel nate ne zaspi tudi zmagali. Opazil 
jih je eden najuspešnejših glasbenih producentov pri nas Raay in 
kot prvi narodno-zabavni sestav so postali del produkcijske hiše 
Raay Music. Plod tega sodelovanja je nova polka Po domače mal‘ 
drugače, ki je postala prava uspešnica. 

Ansambel Spev je narodno-zabavna zasedba, ki deluje od leta 
2002. Sedež ima v Šoštanju. Sestavlja ga pet članov, ki izvajajo 
narodno-zabavno in zabavno glasbo s štiriglasnim petjem. Pozna-
ni so tudi po številnih priredbah dalmatinskih pesmi v slovenščini. 
Ustanovni člani so vodja in harmonikar Erik Hribernik, basist Kris-
tijan Kolenc, kitarist Boštjan Mežnar in vokalist Marko Berzelak. 
Kmalu se jim je pridružil še vokalist Edo Rednak. V tej postavi so 
igrali vse do leta 2017, ko je prišlo do prve kadrovske menjave. 
Vodja in harmonikar Erik Hribernik jih je zaradi prezasedenosti za-
pustil. Harmoniko sedaj igra Vili Mravljak.

20. februarja 2020

ALEŠ NOVAK
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VESELI SVATJE

ANSAMBEL OPOJ 

ALEŠ NOVAK

Veseli svatje bodo letu 2020 praznovali 15 let delovanja. Nase so 
prvič opozorili leta 2005, ko jih je v orbito narodno-zabavne glasbe 
ponesla zmaga v oddaji Pri Jožovcu z Natalijo. V oddaji so prejeli 
še nagrado družine Avsenik za najboljše izvajanje njihove glasbe. 
Kmalu so pričeli sodelovati z Matjažem Vlašičem, s katerim jim je 
uspelo najti svojevrsten, svež zven avtorske glasbe. Lunca, Ne dam 
srca, Se ti kaj kolca, Pod mojim oknom so le nekatere uspešnice, 
ki v izvedbi harmonikarja Blaža, basista Nejca, kitarista Matevža, 
trobentača Denisa, klarinetista Dejana in seveda pevke Anite, ki je 
zaščitni znak ansambla, zvenijo na mnogih nastopih po vsej Slove-
niji, še posebej na poletnih veselicah.

V Ansamblu Opoj so štirje fantje, 
ki neizmerno uživajo v glasbi in 
s ponosom ohranjajo slovensko 
kulturno dediščino, vežejo pa jih 
pristne prijateljske vezi. Njihov cilj 
je ustvarjanje lastnih skladb, za 
katere v veliki meri tako glasbo 
kot besedila prispevajo sami. 
Prepoznavni so po štiri.glasnem 
petju, zelo radi pa zapojejo tudi brez instrumentov – a cappella. 
Vsak od njih igra več različnih inštrumentov. V Žalec prihajajo prvič 
in prepričani so, da bodo s štajersko energijo navdušili tako mlajše 
kot starejše poslušalce.

Aleš Novak je stand up komik 
nove generacije oziroma drugega, 
tretjega vala stand up komedije pri 
nas. Po izobrazbi je ... eh, koga 
zafrkavam, sam pišem to predsta-
vitev, tretja oseba ednine ni potrebna. Po izobrazbi sem kemijski 
inženir, delal sem na Institutu Jožef Stefan, ampak se s tem po-
dročjem ne ukvarjam več. Sedaj me lahko spremljate v oddajah 
Skečoholiki in Štartaj, Slovenija! In pa na stand up odrih po vsej 
Sloveniji. No, enkrat sem nastopil tudi v Gradcu.

26. marca 2020
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Koncerti citrarskega abonmaja bodo ob nedeljah ob 
17.00 v avli Doma II. slovenskega tabora Žalec.

20. oktobra 2019
KVARTET SVIT Z MARINO

24. novembra 2019
ubRAne stRune

19. januarja 2020
CItRARskA skuPInA DomInAe

16. februarja 2020
SLOVENSKI cITRARSKI KVARTET

29. marca 2020
MONIKA STEfANcIOSA IN EVA POGLAJEN

CITRARSKI ABONMA

22
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f: osebni arhiv

UVOD
Prizorišče devete sezone citrarskega abonmaja bo že četrtič 
zapored v avli Doma II. slovenskega tabora Žalec. Ta abon-
ma je, kar premalo poudarjamo, edinstveni tovrstni koncert-
ni cikel v Sloveniji, celo v Evropi, ki je posvečen citram. V 
vseh teh letih je abonma med poznavalci tega instrumenta 
postal prepoznaven, a organizatorji si želimo, da bi na naše 
koncerte zahajali vedno novi in novi poslušalci, predvsem še 
kakšen domačin. Odziv večine obiskovalcev je sicer odličen, 
odhajajo zadovoljni in vedno z novimi pričakovanji, kaj bo 
prinesel prihodnji koncert. Na naslednjih straneh so predsta-
vljeni letošnji nastopajoči, vendar jih samo s prebiranjem te 
knjižice ne boste spoznali. Treba jih je slišati, doživeti v živo, 
se z njimi pogovoriti … Vse to je mogoče z obiskom njihovih 
koncertov. 
Lepo vas vabim, da se nam pridružite na petih nedeljskih 
popoldnevih in se okrepčate s prijetnimi zvoki citer!

Peter Napret,
umetniški vodja abonmaja
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Kulturno-umetniško društvo kvartet Svit ima svoj sedež na Lopat-
niku, v okolici Vinske Gore pri Velenju. Vokalno skupino sestav- 
ljajo štirje pevci, peta članica pa s citrami bogati moške glasove. 
Ukvarjajo se s štiriglasnim a cappella petjem slovenskih ljudskih, 
domoljubnih in ponarodelih pesmi, njihov repertoar pa obsega tudi 
slovenske umetne, cerkvene, božične ter pesmi tujih avtorjev. Radi 
zapojejo tudi dalmatinske pesmi. Posebnost njihove zasedbe so 
citre. Ob posebnih priložnostih petju in citram dodajo kitaro in kon-
trabas. Nastopajo na raznih prireditvah po Sloveniji, na porokah in 
različnih praznovanjih. Vsako leto se udeležijo revije malih vokalnih 
skupin. Čez dve leti bodo praznovali 30-letnico delovanja. Do zdaj 
so izdali devet zgoščenk. Člani kvarteta Svit so Danilo Švajgel (1. 
tenor), Janez Arčon (2. tenor), Uroš Drev (1. bas), Viktor Lužnik (2. 
bas) ter citrarka Marina Hrovat Božnik (umetniški vodja).

20. oktobra 2019

KVARTET SVIT Z MARINO
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Skupina Ubrane strune iz Griž deluje od leta 1982. Od takrat se 
je v zasedbi zamenjalo precej članov (Robert Cimerman, Valčka 
Gnus, Fani Lapajne, Cita Pospeh, Trezika Žuža, Maks Malovrh, Vili 
Golavšek), stalni član je citrar Božo Trnovšek. Sredi devetdesetih 
let so izdali dve kaseti in nastopali v odmevnih oddajah na nacio-
nalni in nekaterih regionalnih televizijah. Verjetno so bili prav griški 
citrarji povod, da so se leta 1986 v njihovem kraju začela znamenita 
srečanja citrarjev – revija Zlate citre, ki je sprožila pravo citrarsko 
renesanso v Sloveniji. Zasedbo zdaj že nekaj let sestavljajo Božo 
Trnovšek (citre, vokal), Januš Grobelnik (kitara, vokal) in Tilen Trno-
všek (bas kitara, trobenta). Člani Ubranih strun so nepogrešljivi na 
kulturnih in družabnih dogodkih v domačem kraju, po Savinjski do-
lini in tudi širše. Ohranjajo tradicijo ljudskega muziciranja in prepe-
vanja, lotijo pa se tudi kakšne popevke in starejših narodno-zabav-
nih viž.

24. novembra 2019

UBRANE STRUNE
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Citrarsko skupino Dominae sestavlja sedem članic, ki se družijo od 
oktobra 2017 pod vodstvom prof. Damjane Praprotnik. Kot pove 
ime, so Dominae gospe, gospodinje, dame. Po drugi strani pa so 
igrive kakor priljubljena namizna igra, na katero spominja njihovo 
ime. Enkrat tedensko se dobivajo na vajah, od koder odmevajo 
čarobni zvoki strun in njihov smeh. Rade tudi zapojejo. Do zdaj 
so se predstavile z dvema sklopoma božično-novoletnih koncertov 
(Stražišče, Zlato polje, Breg ob Savi, Besnica, Sveti Lenart, Babno 
Polje) ter sklopom majskih koncertov (Cerklje, Breznica, Stražišče, 
Domžale). Skupaj z Žensko klapo Kamelije so pripravile dva ce-
lovečerna koncerta (Kranj in Laze v Tuhinju), sodelovale pa so še 
s pevci Tilnom Lotričem, Simono Ostović, Blažem Tepušem, Evo 
Čeh, Ano Benedik in drugimi. Sodelujejo tudi ob različnih drugih 
priložnostih in so vedno pripravljene na nove izzive.

19. januarja 2020

CITRARSKA SKUPINA 
DOMINAE

26
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Čeprav je zasedba štirih učiteljev citer prvotno nastala bolj iz 
radovednosti, kako igrati na različno uglašene koncertne citre 
(basovske, altovske, diskantne in kvintne citre) in kako pisati zan-
je, se je skupina obdržala dve desetletji. Od prvega nastopa maja 
2000 do leta 2013 so v zasedbi igrali Anita Veršec (prej Strgar), 
Irena Anžič (prej Zdolšek), Tomaž Plahutnik in Peter Napret, nato 
pa je Ireno Anžič zamenjala Janja Brlec. Izdali so tri zgoščenke in 
posneli nekaj televizijskih oddaj za RTV Slovenija in RAI. Velikokrat 
so nastopili na festivalu Prešmentane citre v Velenju, sodelovali so 
na 2. mednarodnem citrarskem kongresu na Dunaju (AVT), na 17. 
dnevih citer Zithermusiktage v Greizu (NEM) in na festivalu klasične 
glasbe v Pulju (HRV). Radi nastopajo po slovenskih cerkvah pred-
vsem zaradi akustike, saj po navadi igrajo brez ozvočenja. Kon-
certirali so v Belgiji, Nemčiji, Avstriji, Italiji, Bosni in Hercegovini ter 
na Hrvaškem. V zadnjem letu so nastopili na tradicionalnem gala 
koncertu Radia Ognjišče v Cankarjevem domu in na koncertu v 
čast Ansamblu Mihe Dovžana v Domžalah.
Na citrarskem abonmaju bo Slovenski citrarski kvartet nastopil dru-
gič, in sicer v okviru praznovanja 20-letnice svojega delovanja.

16. februarja 2020

SLOVENSKI CITRARSKI 
KVARTET
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Glasbena šola Celje je bila skupaj s I. gimnazijo v Celju prva v Slove-
niji, ki je v svojem srednješolskem programu nudila tudi pouk citer. 
Pouk citer na nižji stopnji slovenskih glasbenih šol se je po dolgih 
letih prizadevanj uradno začel izvajati leta 2003. Nato je preteklo 
veliko časa, preden so se ustvarili pogoji za pouk citer na srednji 
stopnji oziroma umetniških gimnazijah. Čeprav celjska umetniška 
gimnazija pouk citer izvaja že več kot štiri leta, bosta Monika Ste-
fanciosa in Eva Poglajen prvi dijakinji, učenki citer, ki bosta nas-
lednje leto redno maturirali. Prav je, da jima damo možnost, da v 
citrarskem abonmaju odigrata program, ki ga bosta pripravili za za-
ključek svojega srednješolskega izobraževanja. Koncertni program 
za maturo je običajno sestavljen iz del stare glasbe, cikličnega dela, 
etud in sodobnejšega koncertnega dela. Njuna profesorica citer je 
Franja Kočnik.

29. marca 2020

MONIKA STEFANCIOSA
EVA POGLAJEN

28
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Tri predstave bodo v dopoldanskem času v Vrtcih Obči-
ne Žalec, predstava Palček Nos pa v dvorani Doma II. 
slovenskega tabora Žalec.

Več informacij bodo starši dobili na roditeljskih sestankih 
v vrtcih.

6.–15. novembra 2019 
ZGODBA O DVEH KOZAH
Gledališče Makarenko

December 2019/januar 2020
PReDstAVA PResenečenjA

3. marca 2020 ob 17. uri
PALček nos
Gledališče iz desnega žepka

9.–21. aprila 2020
smetIŠčnI ŠkRAt
Gledališče KU-KUC v sodelovanju z Zavodom Vista

VOŽKOVO GLEDALIŠČE
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zGODBA O DVEH kOzAH

Lutkovno-igrana predstava, 35 minut
Primerna za otroke, starejše od 3 let.

Gledališče Makarenko

Avtorica:

Režija:
Igrata:

Avtor glasbe:
Izdelava lutk:
scenografija:

Irena Leskovšek 
(po motivih basni avtorja Toma Barberja)
Matjaž Koman
Matjaž Koman in Irena Leskovšek

Peter Bukovec
Nataša Rožič
Leon Leskovšek

Drug ob drugem živita kmet in kmetica, ki imata vsak svojo kozo. 
Kmet goji zelje, kmetica goji repo. Kozi pa sta veliki prijateljici in si 
vsak dan pod ograjo izmenjujeta zelenjavo. Ko kmet in kmetica to 
ugotovita, sta hudo jezna in naredita vse, da bi ju ustavila. Otroci 
bodo ob gledanju predstave spoznali, da prijateljstvo ne pozna ovir 
in da je stvari lepo deliti.

f: Gledališče Makarenko
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Irena Leskovšek 
(po motivih basni avtorja Toma Barberja)
Matjaž Koman
Matjaž Koman in Irena Leskovšek

Peter Bukovec
Nataša Rožič
Leon Leskovšek
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PALČEK NOS

Igrano-lutkovna predstava, 45 minut
Primerna za otroke, starejše od 4 let.

Gledališče iz desnega žepka

Avtor:

Režija:
Igrata:

Avtor glasbe:
oblikovanje in 
izdelava lutk, 
rekvizitov in 
scene:

Boštjan Štorman
(po pravljici Pritlikavec Nosan avtorja 
Wilhelma Hauffa)
Boštjan Štorman
Lucija Ćirović in Boštjan Štorman

Goran Završnik

Boštjan Štorman

Zaradi predrznosti lepega Jakoba doleti kazen. Sedem let mora 
služiti Zeliščni coprnici in v tem času postane odličen kuhar. A ka-
zen s tem ni odslužena. Coprnica ga spremeni v palčka z dolgim 
nosom in ga pošlje v svet. Jakob postane vojvodov glavni kuhar 
in spozna, da sta znanje in srce pomembnejša od lepega videza.

f: Gledališče iz desnega žepka

3. marca 2020 ob 17. uri
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SMETIŠČNI ŠKRAT

Lutkovno-igrana predstava, 35 minut
Predstava je primerna za otroke, starejše od 3 let.

Gledališče KU-KUC v sodelovanju z Zavodom Vista

Idejna zasnova, 
izbor glasbe in 
poslikave: 

scenarij:
Režija:
Igrata:

Izdelava lutk:
scenografija:
kostumografija:

Aleksandra Pinterič

Urška Raščan
Urška Raščan
Urška Raščan: Slon, Smetiščni škrat
Jože Pongračič: Papiga, Opica
Mateja Bogovič 
Aleksandra Pinterič, Jure Foran
Urška Polanc

V živalski vrt se je prikradel Smetiščni škrat, ki smeti tudi drugod. 
Slon, papiga in opica ne zmorejo brez pomoči otroške domišljije in 
navihanosti, ki najdejo prebrisano pot do rešitve. Ob smehu in glas-
bi bomo v preddverju našega malega živalskega vrta rešili »največjo 
ekološko zagato na svetu« in z njo vso naravo pred onesnaženjem. 
Napeto dogajanje pred vrati živalskega vrta popestri avtorska glas-
ba, preplet igre in lutk ter aktivna vloga gledalcev.

f: Gledališče KU-KUC
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Aleksandra Pinterič

Urška Raščan
Urška Raščan
Urška Raščan: Slon, Smetiščni škrat
Jože Pongračič: Papiga, Opica
Mateja Bogovič 
Aleksandra Pinterič, Jure Foran
Urška Polanc
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Šolske predstave bodo dopoldan ob 10.00 oziroma 
ob 9.00 in 11.15, če bosta po dve predstavi, v dvorani 
Doma II. slovenskega tabora Žalec.

17. oktobra 2019
VELIKI POK
Zavod Margareta Schwarzwald

7. januarja 2020
HEIDI
Slovensko ljudsko gledališče Celje

17. marca 2020
ZVEZDIcA ZASPANKA
Festival Velenje in Institut za umetničku igru 
Beograd

ŠOLSKE PREDSTAVE
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VELIkI POk

Gledališka uprizoritev, 45 minut
Predstava je primerna za učence tretje triade.

Zavod Margareta Schwarzwald

Koncept:
Režija:
Igrajo:

Avtor glasbe:
scenografija:
kostumografija:

Maruša Kink, Mija Špiler
Maruša Kink
Jernej Čampelj, Tina Gunzek in 
Saša Pavlin Stošić

Boštjan Gombač
Danijel Modrej
Tina Bonča 

V predstavi trije igralci prek duhovitih, nazornih in slikovitih prizorov 
predstavljajo in interpretirajo našo skupno zgodovino – človeško 
zgodovino. Vsi vemo, da so obstajali časi, ko so največji umi takrat-
nega sveta bili prepričani, da je Zemlja ploščata in središče vesolja, 
še dobrih sto let nazaj je veljalo, da je atom najmanjši delec. Skepsa 
in dvom sta sopotnika razmišljanja, ki lahko sprožita gromozanski 
miselni premik, ta pa lahko vodi k odgovorom in skupnemu razvoju.

Uprizoritev Veliki pok z zanimivimi zgodbami govori o vsem po- 
znanih znanstvenikih, raziskovalcih in drugih vizionarjih (Einsteinu, 
Newtonu, Darwinu, Tesli …), ki so bili dovolj radovedni, intuitivni, 
vedoželjni in skeptični, da so prispevali k skupnemu razvoju. Spo-
ročilo mladim je enotno: razmišljaj, dvomi, bodi drzen, poslušaj, 
beri, upaj si spregovoriti naglas, četudi gre za »neumnost«. Vse 
velike ideje in vse velike teorije so to nekoč bile.

f: Petra Cvelbar

34

17. oktobra 2019



Maruša Kink, Mija Špiler
Maruša Kink
Jernej Čampelj, Tina Gunzek in 
Saša Pavlin Stošić

Boštjan Gombač
Danijel Modrej
Tina Bonča 
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HEIDI

Gledališka predstava
Predstava je primerna za učence druge triade.

Slovensko ljudsko gledališče Celje

Avtorica:
Režija:
Igrajo:

Avtorica 
dramatizacije:

Johanna Spyri
Ivana Djilas
Živa Selan, Barbara Medvešček, 
Branko Završan, Urban Kuntarič, 
Mario Šelih, David Čeh, Beti Strgar, 
Jagoda, Rastko Krošl, 
Damjan M. Trbovc

Tatjana Doma
Heidi je sirota in po smrti staršev živi s teto Dete. Ko se teti ponudi 
dobro plačana služba v mestu, odpelje Heidi k Dedu na Planino. 
Skrivnostni Ded s svojim samotarskim načinom življenja buri do-
mišljijo vaščanov, v resnici pa je tudi on osamljen in nesrečen. Ded 
in Heidi se hitro navežeta, drug v drugem najdeta družino in ljube-
zen, po kateri sta hrepenela. Ded jo uči življenja z naravo in jo pri 
njenih raziskovanjih spodbuja in vzgaja v samostojno bitje. Heidi na 
Planini spozna tudi prijatelja Petra. Nekega dne se nenapovedano 
vrne teta Dete in odpelje Heidi v mesto za družabnico bolni Klari. 
Heidi življenje v mestu ni všeč, saj je polno pravil in omejitev, ki 
jih pooseblja varuška, gospodična Rottenmeier. Klarin oče se do 
hčerke vede, kot da je na smrt bolna. Živi v svetu samih prepovedi, 
ki naj bi jo obvarovale, v resnici pa ji škodujejo. Heidi je Klarino nas-
protje, je svobodomiselna, uporniška, vedoželjna in vztrajna. Prav 
s svojim upornim in svobodomiselnim duhom spodbudi Klaro, da 
začne živeti.

f: Heidi

7. januarja 2020
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zVEzDICA zASPANkA

Plesna predstava, 35 minut
Predstava je primerna za učence prve triade.

Festival Velenje in Institut za umetničku igru Beograd

Avtor:
Režija:
koreografija:
Plešejo:

Frane Milčinski Ježek
Aleksandar Nikolić
Aleksandar Ilić
Mojca Majcen, Branko Mitrović, 
Miona Petrović in Jakša Filipovac

Zvezdica Zaspanka je zvezda na nebu, ki povzroča zmedo na Zem-
lji, ker zamuja v službo zvezdice, katere glavna naloga je uspavati 
otroke, voditi mornarje po morju in pomagati pesniku najti pravilne 
rime. Je skoraj najmlajša zvezda na nebu, ima dolge zlate lase in je 
stara komaj tri milijone let. Pogosto zaspi in zamudi v službo, zato 
jo kličejo Zaspanka. Ker je neodgovorna in raztresena, jo doleti ka-
zen, ki jo nauči, da se v službo ne prihaja prepozno, saj to povzroča 
velike posledice.
V predstavi bodo plesalci skozi slikoviti kostumografijo in sceno-
grafijo utelesili brezčasno zgodbo o zvedavi Zvezdici, ki premaga 
strah in se z dobrim delom na zemlji odkupi za svojo nagajivost na 
nebu. Zgodba v sebi nosi obilico temeljnih človeških in družbenih 
vrednot, še kako pomembnih in aktualnih za današnji »ponoreli« 
svet, ki ga med drugim v veliki meri zaznamujejo preobilje infor-
macij, vsiljevanje tekmovalnosti in potrošništva, vrtoglavi tempo ter 
preredki trenutki poglobljenega premisleka in doživljanja žlahtne 
radosti bivanja.
Zvezdica Zaspanka je v tokratni izvedbi res posebna, magična, 
preseneča in pušča otroke odprtih ust.

f: Festival Velenje

17. marca 2020



Frane Milčinski Ježek
Aleksandar Nikolić
Aleksandar Ilić
Mojca Majcen, Branko Mitrović, 
Miona Petrović in Jakša Filipovac
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Koncerti bodo v dvorani Doma II. slovenskega tabora 
Žalec.

nInA PuŠLAR z benDom
30. novembra 2019

V SLAKOVI ZIDANIcI
Večer glasbe Lojzeta Slaka 
22. decembra 2019

mI2 AkustIčnI
11. februarja 2020

GoRAn bojčeVskI & mAtIjA DeDIĆ
7. marca 2020

KVARTET KONCERTOV
za vse generacije in glasbene okuse
za vse generacije in glasbene okuse!
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NINA PUŠLAR Z BENDOM
30. novembra 2019

ob 19. uri

Nina Pušlar prihaja v Žalec z odličnim bendom in več 
kot ducat hiti, s katerimi redno polni radijske valove. Za 
eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk je razgibano 
leto, polno novih izkušenj in ustvarjalnih izzivov. Ninini 
nastopi slovijo po vrhunski glasbeni in pevski izvedbi, 
prepojene s čustvi in velikimi odmerki pozitivne ener-
gije. Na koncertu bomo priča prerezu Ninine 14-letne 
zgodbe na slovenski glasbeni sceni, zagotovo pa bo 
predstavila tudi kaj čisto svežega, saj je tako na odrih 
kot v studiu v odlični ustvarjalni kondiciji.  
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f: Nejc Fon
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22. decembra 2019
ob 18. uri

V SLAKOVI ZIDANICI
Večer glasbe Lojzeta Slaka

zapuščina Lojzeta slaka velja za kulturno dediščino 
naše dežele in naroda, ki je prepoznavna tudi izven 
slovenskih meja. V izvedbi uradnega koncertnega an-
sambla slakove glasbe, ki tesno sodeluje z družino 
slak, ta zapuščina živi naprej in razveseljuje poslušal-
ce po vsej sloveniji. Vsi ljubitelji slakove glasbe bos-
te lahko uživali ob poslušanju njegovih nepozabnih 
uspešnic, kot so Visoko nad oblaki, Glas harmonike, 
V dolini tihi, čebelice in mnoge druge. Program bo po-
vezoval nečak Lojzeta slaka Leopold Pungerčar, v avli 
pa bo na ogled potujoča muzejska razstava o Ansam-
blu Lojzeta slaka.

f: osebni arhiv



11. februarja 2020
ob 19. uri

MI2 AKUSTIČNI

Priljubljeni dečki s sotle, združeni v skupino mi2, se 
bodo pri nas prvič predstavili v akustični različici, prek 
katere se v zadnjih letih pobližje in pristneje spozna-
vajo s svojim zvestim občinstvom. Glasbena skupina 
bo v letu 2020 zajadrala v 25-letnico svojega delovan-
ja. V okviru praznovanja obletnice napovedujejo nov 
studijski album črno na belem. na koncertu bodo v 
akustični verziji zaigrali svoje največje uspešnice, za-
gotovo pa bomo slišali tudi kakšno redkeje izvajano 
skladbo, ki jo sicer pogrešamo na standardnem reper-
toarju skupine.

f: Alenka Peterlin
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7. marca 2020
ob 19. uri

GORAN BOJČEVSKI & 
MATIJA DEDIĆ

f: osebni arhiv

Goran Bojčevski – svetovno priznan klarinetist, skla-
datelj in utemeljitelj glasbenega sloga balkan nuevo. 
Matija Dedić – po vsem svetu prepoznan in večkrat 
nagrajen jazz pianist, ustvarjalec glasbe za televizijo in 
gledališče. Sin Gabi in Arsena. Skupaj se podajata na 
popotovanje po intimnem svetu vsakega posameznika 
in odkrivata najgloblje tančice skrivnosti, ki jih nosi vsak 
od njiju globoko v sebi. Obeta se osebno-izpovedna iz-
kušnja dveh priznanih mojstrov, ki bosta zaigrala šanso-
ne Arsena Dedića, skladbe sevdah in klezmer glasbe ter 
predstavila avtorske skladbe.
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SAVINOV LIKOVNI SALON

DVOREc NOVO cELJE

RAZSTAVE
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SAVINOV LIkOVNI SALON

10. oktobra – 27. novembra 2019 

Naslov:
POSLUŠAJ BARVO 
Avtorica:
Mojca Zlokarnik
kustosinja:
mag. Alenka Domjan

Predstavili bomo grafična dela le-
tošnje častne predsednice 19. bie- 
nala otroške grafike v Žalcu.

Mojca Zlokarnik se je po diplomi 
na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje, kjer je magistrirala iz 
grafike, študijsko izpopolnjevala še v 
tujini (Češka, ZDA, Bolgarija, Nemči-
ja, Francija). Ustvarja na področju 
slikarstva in grafike, kjer primarno 
raziskuje odnose med barvnimi 
ploskvami.

Mojca Zlokarnik, Večer II, barvni linorez

5. septembra – 5. oktobra 2019 

Sobivanje človeka z naravo oziroma kakšno to sobivanje je, se 
morda najostreje odraža v industrijski krajini. Tehnološki napredek 
in njegovi učinki na naravo se zdijo neizogibni. Človek si je naravo 
preoblikoval po svoji meri in potrebah. Moramo naravo zaščititi? 
Je narava entiteta ali zgolj poosebljena beseda za nas same in 
naše eksistencialne težave? Če bi človek zapustil Zemljo ta hip, bi 
menda njegove sledi izginile v tristotih letih, kot so izginili mogočni 
templji majevske civilizacije pod zelenim tepihom srednjeameriške 
džungle.

Naslov:

Avtorji:
Spremna beseda:

IndustrIjska krajIna In 
CVETOČI VRT
člani Likovne sekcije KUD Žalec 
mentor mag. Uroš Potočnik
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3. decembra 2019 – 18. januarja 2020

Avtor:
kustosinja:

Veno Pilon (1896–1970)
Breda Ilich Klančnik

V sodelovanju s Pilonovo galerijo Ajdovščina bomo predstavili ene-
ga najpomembnejših likovnih ustvarjalcev slovenskega ekspresio-
nizma, umetnika, ki mu je življenje in delovanje v tujini (Pariz) dalo 
poseben značaj in neizbrisen pomen za slovensko kulturo. 

Veno Pilon, Manja, 1926

Veno Pilon, 
A la Rotonde, 
1930, Montparnasse
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23. januarja – 7. marca 2020

Dialog:

kustosinja:

andrej Furlan In 
nIna sotelšek (fotografija)
mag. Andreja Rakovec

Fotografski dialog Nine Sotelšek in Andreja Furlana se osredotoča 
na dejavnik linearnega časa, ki povezuje subjektivno in objektivno 
izkušnjo človeka v določenem obdobju in prostoru, tako v sedan-
josti kot preteklosti. Skozi različne grafične ostaline oblik sporazu-
mevanja, kot so naslovi časopisnih naslovnic in vrezani napisi na 
cerkvenih ostenjih ter klopeh, se v ožjem okviru razkrivajo priče o 
človekovem obstoju in ga na ta način osmišljajo, v širšem pa misel-
na struktura družbe izbranega prostora in časa.

Andrej Furlan, 
Križ, 

fotosgraffito, 
2019

Nina Sotelšek, Naslovi/Headlines, 8. december 2016, 7:27.11, Krško
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12. marca – 30. aprila 2020

Dialog:

kustosinja:

NIKA ZUPANČIČ (slika) IN
BOŠTJAN DRINOVEC (kipi, objekti)
mag. Alenka Domjan

Oba umetnika vsak na svoj način zaznavata svet hiperaktivnosti, 
vedno hitrejši življenjski tempo, njegovo mimobežnost in mineva- 
nje. Nika Zupančič se izraža v specifičnem slikarskem slogu, v 
sekvencah pokrajin, ki postajajo otoki meditacije, medtem ko 
Boštjan Drinovec združuje to vprašanje v enem samem objektu – 
Mislecu.  

Nika Zupančič, Obrobni vid, 2019

Boštjan Drinovec, 
Mislec,
2019



4.–27. junija 2020

2. julija – 29. avgusta 2020

Naslov:
Avtorji:

Spremna beseda:

Naslov:
Avtor:

Spremna beseda:

LIKOVNO POTOVANJE PO ŽALCU
člani likovnega krožka Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Žalec
mentor Oskar Sovinc

MOJA OBARVANA POT
Janko Melanšek, član likovne sekcije 
KUD Žalec
mentor mag. Uroš Potočnik

Veduta je v slikarstvu realen posnetek pokrajine ali mesta. Spoznali 
bomo arhitekturo Žalca skozi likovno umetnost. Čeprav mora slikar 
ostati mojster svoje podobe, mora površina, ki jo poustvarja s čus-
tveno mero ljubezni, gledalcu prenašati občutek, ki ga je umetnik 
nadgradil.

Janko Melanšek je bil dolgoletni član in ustanovitelj likovne sekci-
je KUD Žalec. V vlogi predsednika likovne sekcije je skrbel, da je 
društvo rastlo in se razvijalo. Kot slikar je vedno prisegal na realno 
podobo in zapuščino realizma. V svojih delih izraža ljubezen do 
slikarstva kot poklica, ki se spopada z reprezentacijo realnosti na 
dvodimenzionalni površini belega platna. Janko Melanšek nam bo 
s svojimi likovnimi deli pričaral delček subjektivne realnosti, svojega 
pogleda na svet, ki ga živi.
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7.–30. maja 2020

Naslov:
Avtorji:

Spremna beseda:

kontrastI
učenci osnovnih šol 
Spodnje Savinjske doline
Matija Plevnik

Likovna vzgoja ponuja široke možnosti aktivnega sodelovanja in 
ustvarja pogoje za kreativno delo. Je pomemben cilj vzgoje in izo-
braževanja s poudarkom na treh povezovalnih elementih človeko-
ve eksistencialne nujnosti: zaznavanju, mišljenju in praktičnem de-
lovanju. Zato so pregledi vsakoletne produkcije tega področja tudi 
kazalniki, ki govorijo o stopnji presežkov.  

Nika Zupančič, Obrobni vid, 2019
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DVOREC NOVO CELJE

29. maja – 27. septembra 2020

Razstave smo se lotili iz različnih 
izhodišč in zornih kotov, iskali 
pravi preplet tistih poetik, ki bi v 
dvorec prinesli podoben sijaj in 
vzdušje, kot je vladalo v 18. sto-
letju, ko je bil dvorec zgrajen in so 
ga skrbno opremljali in krasili ta-
kratni lastniki, vključno s kitajsko 
sobo – chinoiserie, ki je postala 
naše drobno izhodišče za iskan-
je osebnih poetik. Izbrana dela 
umetnic in umetnikov v svojih 
posebnostih ustvarjajo kontraste, 
vsebinska in formalna nasprotja 
in hkrati tudi skladnosti, ki obli-
kujejo skupni učinek eksotike in 
orienta, ko se srečata Zahod in 
Vzhod v Dvorcu Novo Celje. Gorazd Vilhar, 

fotografija iz cikla Japonsko obredje

Marko A. Kovačič, iz cikla Plastosi (sedeča Fanči in ena od komor)

Naslov:
Avtorji:

Koncept:
kustosinji:

ŠESTERICA IŠČE PROSTOR
Ana Kučan (fotografija, makete), 
Gorazd Vilhar (barvna fotografija), 
Mojca Zlokarnik (slike, grafike), Saba 
Skaberne (objekti, instalacije), Marko 
A. Kovačič (video, kipi, objekti) in 
Sandi Červek (slike)
Vesna Teržan
Vesna Teržan in mag. Alenka Domjan
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20. septembra 2019 ob 19. uri
Dvorec Novo Celje
Predstavitev 21. revije za književnost in 
kulturo VPOGLED ter podelitev pesniške 
nagrade Fanny Haussmann
Vstop je prost.

1., 8., 15. in 22. decembra 2019
Dvorec Novo Celje
ADVENTNI KONCErTI
Vstop je prost.

27., 28., 29. in 30. decembra 2019
Dom II. slovenskega tabora Žalec
OTrOŠKE PrEDSTAVE V PrAZNIčNEM 
DECEMBru
Vstop je prost.

31. decembra 2019 ob 20. uri
Dom II. slovenskega tabora Žalec
Silvestrska predstava
SLOVENEC IN POL

NAPOVEDUJEMO
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15. in 16. maja 2020

SLOVENEC IN POL
Dvoglava triglavska komedija

Silvestrska predstava
SiTi Teater

Nastopata: Perica Jerković in Aleš Novak

Triglav. Naš očak. Najvišji vrh in simbol slovenstva. Kupljen za en 
goldinar pred 125 leti. Zlatorogov skalnat raj, zavit v meglo mitov 
in legend, prepojen z znojem in krvjo plezalnih pionirjev. Danes? 
Top instagram destinacija, v poletnih mesecih obljudena bolj kot 
trgovski centri v času popustov. Selfi pred Aljaževim stolpom lahko 
premagaš le s selfijem v Aljaževem stolpu. Triglav privablja pisane 
množice in med njimi se vedno najde nekaj junakov v japonkah, ki 
jih nato rešujejo s helikopterji. Ob tem se vedno sprašujemo, kako 
za vraga se to sploh zgodi? Kdo na vzpon na 2864 metrov nad-
morske višine krene s plaže?
 
Perica in Aleš, prijatelja s podobnimi interesi in nekoliko manj po- 
dobnima značajema, gore doživljata različno. Aleš je član planinske 
zveze, izkušen pohodnik, tv voditelj in komik. Perica je človek, ki 
se izgubi v Ikei. Njuna epska pustolovščina, polna komičnih zaple-
tov, duhovitih replik in smeha, odpre večno dilemo: a si res pravi 
Sloven‘c, če nisi šel na Triglav?

f: SiTi Teater

31. decembra 2019 ob 20. uri



49 50

15. in 16. maja 2020

od 6. do 10. septembra 2019

5. oktobra 
2019

od junija do septembra 2020

FESTIVALI

FESTIVAL 
ZELENO ZLATO
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PREDNOSTI ABONMAJA

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

 ima 418 sedežev.

Ogled predstav po ugodnejši ceni.
Vedno rezerviran stalni sedež.

Abonenti lahko obdržite lanski sedež ali 
izberete novega.

Obveščanje o morebitnih spremembah.

VABLJENI!
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VHOD LEVO VHOD DESNO



CENE ABONMAJEV

NAČIN PLAČILA

POPUSTI

GLEDALIŠKI ABONMA

NARODNO-ZABAVNI ABONMA
CITRARSKI ABONMA 

– možnost plačila s plačilnimi karticami,  
– za gledališki, narodno-zabavni in citrarski abonma:

Gledališki in narodno-zabavni abonma:
- upokojenci: 10 %

- mladi do 30 let: 30 %

citrarski abonma:
- upokojenci: 10 %

- mladi do 30 let: 30 %
- učenci in dijaki: 50 %

Popust uveljavite s predložitvijo ustreznega dokumenta 
(osebna, upokojenska, dijaška izkaznica).

- možnost plačila v dveh obrokih (plačilo prvega   
  obroka z gotovino ob vpisu, plačilo drugega 
  obroka s položnico do 6. 12. 2019),
- 5 % POPUSTA ob gotovinskem plačilu 
  celotnega zneska.

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 do-
line in na spletni strani www.zkst-zalec.si, kjer se lahko 
tudi naročite na elektronsko prejemanje mesečnega 
programa in drugih informacij. Opisi predstav in kon-
certov so povzeti po spletnih straneh, gledaliških listih 
ali informacijah izvajalcev. Fotografje, pri katerih avtorji 
niso navedeni, so iz arhivov avtorjev ali ZKŠT Žalec in 
s spleta.

Pridržujemo si pravico do spremembe programov.

GLEDALIŠKA PrEDSTAVA

NArODNO-ZABAVNI KONCErT

CITrArSKI KONCErT

VOŽKOVO GLEDALIŠčE 

15,00 EUR

12,00 EUR

12,00 EUR 

 (Palček Nos) 5,00 EUR 

(druge predstave) 4,00 EUR
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NAROČILNICA

PLAčILo (ustrezno označite):

uVeLjAVLjAm PoPust zA (ustrezno označite):

ponedeljkov GLEDALIŠKI ABONMA, št. sedežev: ____
torkov GLEDALIŠKI 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 6. 12. 2019)
s plačilno kartico

upokojence
mlade do 30 let
učence in dijake

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

Dodatni abonent: ____________________ mob. tel.: _________________
Dodatni abonent: ____________________ mob. tel.: _________________
S svojim podpisom se strinjam, da moje in podatke dodatnega abonenta vodi-
te v registru ZKŠT Žalec in nas obveščate o predstavah iz abonmaja in drugih 
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 označite):

SEZONA 2019/20



DARILNI BON
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Razveselite svoje najdražje s posebnim 
darilom – darilnim bonom ZKŠT Žalec!

 

Obdarjenec se bo lahko odločil za ogled predstave ali 
koncerta na našem odru, obisk muzeja ali pa nakup 
izdelkov iz naše pestre ponudbe. Boni so unovčljivi na 
vseh naših prodajnih mestih.
 

Prodaja bonov: 
TIC Žalec, Trgovina Zeleno zlato in Ekomuzej hmeljarstva in 
pivovarstva Slovenije.
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EKOMUZEJ 
HMELJARSTVA IN 

PIVOVARSTVA 
SLOVENIJE

10 LET
2009–2019
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Cesta Žalskega tabora 2 
3310 Žalec

tel.: 03 571 80 21
e-pošta: ekomuzej@siol.net




