ABONMA
2017/2018

Dragi obiskovalci naših prireditev,
gledališka dejavnost ima na Vranskem dolgo tradicijo, veliko daljšo od naših srečanj zadnjih deset let. Tudi zato
gledališke skupine rade prihajajo na naš oder, ker imajo Vransko in hvaležno publiko v prijetnem spominu, nekaj
pa jih bo letos prišlo prvič.
Z otroškim in gledališkim abonmajem bomo začeli sredi oktobra, štirinajstega. S tolkali in pesmijo okrog sveta
nas bosta na edinstveno domišljijsko potovanje okoli sveta popeljala tolkalec Franci Krevh in harmonikar Marko
Brdnik. Novembra bodo učenci iz zamejske osnovne šole Fran Venturini iz okolice Trsta zaigrali v televizijski
oddaji Živalske novice. V čarobni december bomo vstopili s Sneguljčico, januarja pa nam bosta dva prašička iz
Lutkovnega gledališča Velenje odigrala svojo najljubšo pravljico Trije prašički. Pred zimskimi počitnicami se bomo
z gusarjem Valom in Piko Nogavičko odpravili na potovanje na otok zakladov. Marca, ko postajajo dnevi daljši
in toplejši, si bomo za zaključek ogledali večno Žogico Marogico, ki so jo lutkovna gledališča po Sloveniji in po
vsem svetu uprizorila že velikokrat. Prav zaradi sporočila, ki ga prinašajo, so otroške predstave zelo zanimive
tudi za odrasle. Zato vam ponujamo družinsko vstopnico, ki za malo več kot ceno ene vstopnice omogoča ogled
predstave celotni družini.
V gledališkem abonmaju ostajamo zvesti komediji in konceptu, da se predstavljajo skupine iz različnih krajev
Slovenije in zamejstva. Letos se nam je končno uspelo dogovoriti s skupino iz zamejske Koroške, iz Sel. So pa zato
Gornjegrajci že dolgoletni znanci. S predstavo Kadar miši ni doma … so se letos skupaj z Gledališčem Velenje in
celjsko Zarjo uvrstili na regijsko Linhartovo srečanje. Na zaključno Linhartovo srečanje v Postojno gredo Celjani
s Stričkom Vanjo, na Vranskem pa bomo videli, kako se možje zabavajo, kadar si žena in tašča privoščita prosti
vikend. Novembra prihaja Metka Pavšič, ki nam bo v predstavi Ničesar ne obžalujem pokazala svojo izjemno moč.
Decembra bomo poleteli z Ikarusom. Lanski zmagovalci na Linhartovem srečanju z režiserjem Rokom Sando
navdušujejo publiko z novimi pristopi in svežo energijo. Po priporočilu naše abonentke smo v goste povabili
KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje. Igralci iz sosednje občine poznajo naš oder, a je že dolgo tega, odkar
so zadnjič nastopili na njem. Februarja bo gledališka skupina KPD »Planina« Sele uprizorila boj za preživetje Na
odprtem morju. Za konec pa Dekameron z žgečkljivimi zgodbami.
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S TOLKALI IN PESMIJO
OKOLI SVETA
sobota, 14. oktober 2017, ob 10.00
glasbena predstava za otroke od 4. leta starosti, 45 minut
Franci Krevh, tolkala
Marko Brdnik, harmonika

foto: Petra Cvelbar

Tolkala so glasbila, katere otroci enostavno ter (naj)raje
opazujejo, saj je ritem prvinska glasbena komponenta, ki so
jo začutili že v materinem telesu. V glasbeni predstavi S tolkali
in pesmijo okoli sveta bodo spoznali, da razlika med velikim
in malim bobnom ni samo v velikosti, da so afriški bobni
pravzaprav »prvinski telefon« in še mnogo drugih zanimivih
tolkalnih novic.
Pridite na edinstveno domišljijsko potovanje okoli sveta, na
katerem bodo otroci ob petju in plesu spoznavali »čisto ta
prava« tolkala.

· OTROŠKI ·

Primo Suhodolèan

IVALSKE NOVICE
Združenje staršev
COŠ Fran Venturini Boljunec–Boršt–Pesek
sobota, 11. november 2017, ob 10.00
otroška gledališka igra za otroke od 3. leta starosti, 40 minut
Priredba: Boža Hrvatič
Režija: Boža Hrvatič, Jasmina Gruden
Enodejanka z zabavno vsebino se odvija v obliki televizijske
oddaje. Gost oddaje Živalske novice je zajčja družina, ki
pripoveduje zgodbo o nadvse prebrisanem in nagajivem
papagaju Pepiju. Ta vse vleče za nos, a se zna v posebnih
priložnostih na prebrisan način izvleči iz zagate ...
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SNEGULJÈICA
Mlajša otroška dramska skupina
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
sobota, 2 . december 2017, ob 10.00
igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 40 minut
Priredba, režija in dramaturgija: Metka Frelih
Je res potrebno napisati vsebino te znane pravljice? Saj jo vendar
vsi poznate. Pa kljub temu ... Zlobna kraljica, ki je prepričana,
da je najlepša, spozna svojo zmoto. Njena osebna stilistka Fru
fru in zvesto Ogledalo ji vedno povesta resnico. Zato se kraljica
maščuje Sneguljčici. Hišnik Jaka mora Sneguljčico odpeljati v
gozd, kjer naj bi jo prepustil zverem. Bistra Sneguljčica mu med
igro pobegne. Sreča vesele palčke, ki jo sprejmejo v svoj dom.
Vsak palček ima svoje zadolžitve, vsi radi jedo palačinke. Jim
jih bo Sneguljčica spekla? Kaj pa zlobna kraljica? Bo uresničila
svojo nakano in zastrupila Sneguljčico?
Predstava je hudomušna in vesela. Kraljica na odru igra
harmoniko, palček Violinček violino, hišnik Jaka bobne. Vsi
ostali ob živi glasbi plešejo slovenski ljudski ples rašpla.

· OTROŠKI ·

TRIJE PRAŠIÈKI
Lutkovno gledališče Velenje
sobota, 20. januar 2018, ob 10.00
igrano-lutkovna pravljica za otroke od 3. leta starosti,
30 minut
Avtorski scenarij in režija: Alice Čop
Najina dva prašička sta zelo plašna in se precej bojita otrok. A
če jim pomagate, se bosta opogumila in s svojimi igračami le za
vas odigrala svojo najljubšo pravljico. Katero? O treh prašičkih
seveda!
Otroci se bodo skupaj z nami zelo dobro zabavali in na koncu
zapeli našo osrednjo pesmico. Poleg tega pa bodo izvedeli
marsikaj zanimivega: kaj jé merjasec, kje živi in v čem se
razlikuje od domačih prašičkov, katere vrste prašičkov živijo na
svetu in zakaj se prašički bojijo ljudi ...
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PIKA NOGAVIÈKA IN GUSAR VAL POTOVANJE NA OTOK ZAKLADOV
Zavod Enostavno prijatelji
sobota, 17. februar 2018, ob 10.00
zabavna gledališka predstava, 35 minut
Režija: Uroš Lavrič
Pomorska pustolovščina gusarja Vala in Pike Nogavičke otroke
dvigne na noge. Pogumni gusarski kapitan Val je našel strgan
starodavni zemljevid, ki vodi do otoka zakladov. Medtem ko
išče manjkajoči del zemljevida, mu načrte na otoku prekriža
najmočnejša, najzabavnejša in najpogumnejša punca na svetu
Pika Nogavička.
Predstava ima že več kot 150 ponovitev in popolnoma
prevzame otroke.

· OTROŠKI ·

Jan Malik

OGICA MAROGICA
Lutkovno gledališče Maribor
sobota, 17. marec 2018, ob 10.00
lutkovna predstava za otroke od 3. leta starosti, 45 minut
Režija: Tine Varl
Babica in dedek že dolgo živita sama in si močno želita punčko
ali fantka, ki bi z njima živel na stara leta. Kar naenkrat skozi okno
prileti žogica, ki govori! Lačna je, zato dedek in babica odhitita
po mleko in kruh. Ko je žogica sama doma, jo skozi odprto
okno opazi Zmaj Tolovaj. Vabi jo, naj gre z njim, da se bodo
njegovi mali zmajčki lahko igrali z njo. Žogica se sprva brani,
ko pa po nesreči razbije lonček, se hitro oprime zmajevega
repa in skupaj odletita. Žalostna dedek in babica jo gresta
iskat, povsod povprašujeta po njej, dokler na koncu mesta na
visokem drogu ne zaslišita drobnega glasu … Ob pomoči otrok
odpihneta hudobne zmaje in rešita Žogico Marogico.
Obnovitev predstave iz leta 1994 z lutkami Antona Jezovška.
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Milan Grgiæ

KADAR MIŠI NI DOMA …
Gledališka skupina KD Gornji Grad
sobota, 14. oktober 2017, ob 19.30
komedija
Režija: Anica Stakne
Igrajo: Dejan Ugovšek (Miha), Tomaž Čretnik (Poldi), Dejan
Ikovic (Tomaž), Bojan Štrukelj (Srečko), Andrej Tesovnik
(Vladimir), Petra Marovt (Miša), Tatjana Bezovšek (mama),
Vesna Mlačnik (Tinkara)
Mihova žena in tašča odhajata čez vikend in povsem normalno
je, da Poldi in prijatelji prosto stanovanje izkoristijo za snemanje
striptiza. Stvar bi fantastično uspela, če ne bi plesalka, ki jo boli
glava, po pomoti pogoltnila taščinih uspavalnih tablet. A fantje
ostanejo ledeno hladni in logično sklenejo, da se je pač treba
znebiti »trupla«. Pri tem na pomoč prijazno priskočita bivši
kaznjenec in ženin nesojeni ljubimec, zato vse poteka povsem
brez zapletov, oziroma bi tako potekalo, če se med tem ne bi
vrnili žena in tašča …
Predstava se je uvrstila na regijsko Linhartovo srečanje
celjske regije 2017.

· GLEDALIŠKI ·

Vinko Möderndorfer

NIÈESAR NE OBALUJEM
King Kong Teater
sobota, 18. november 2017, ob 19.30
monoigra
Igra: Metka Pavšič
Ganljiva ter s humorjem in petjem obarvana monoigra avtorja
Vinka Möderndorferja. Lik mlade pevke, učiteljice, prodajalke
na tržnici, ločenke, poslovne ženske, čistilke, priseljenke …
sedem žensk, ena Metka. Pred nami je ŽENSKA. ŽENSKA, ki ji
avtor ne da imena, je lahko katera koli ženska našega časa, ki
se je znašla v skrajni situaciji. ŽENSKA, ki je zaprta v sobi za
zaslišanje policijske postaje, je razosebljena, še celo kostim je
tak, da spretno zakriva njene ženske atribute.
Zasliševalci jo opazujejo skozi okno in želijo izvedeti, kaj skriva
pod plaščem, kaj je ukradla.
ŽENSKA na koncu pove, da je Edit Piaf. Ime slavne pevke
je tudi eden izmed klišejev za dobro pevko. Sporoča, da je v
vsaki ženski nekaj, kar si želi zapeti izjemno pesem. Na koncu
ženska razkrije svojo resnično zgodbo, skrivnost ukradenega
predmeta.
Predstava, ki je deležna ovacij občinstva, je doživela že več
kot sto ponovitev.
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IKARUS
Društvo Mali petelin
sobota, 16. december 2017, ob 19.30
zgodba o poletu
Scena in režija: Rok Sanda
Igrajo: Martin Valič (Metod Ziegler), Barbra Petarka/Iris
Jeler (Adriana Marino), Goran Miljanović (Cosimo Monti),
Sandi Lopatec (Herr Richter), Maja Pinterič/Kaja Grozina
(Zora Monti), Dimitrij Marinič/Luka Ferenčak (Carlo Monti),
Dimitrij Marinič/Luka Ferenčak (Slavko Opeka), Goran
Puljić (Signor Calabro)
Metod je želel le eno: poleteti v nebo in poljubiti sončne žarke. A
preden bi mu zares uspelo, ga je vojna, ki je pridivjala do Gorice,
priklenila na zemljo, mu dala v roke puško in ga pognala v boj
proti sosedom, bratom, prijateljem. Ko so velike sile udarjale s
svojimi pestmi po šahovnici življenja, je moral pozabiti na sanje
in se soočiti s kruto resnico. Svoboda je domena ptic. Ljudje pa
kujemo verige.

· GLEDALIŠKI ·

Predstava je prejela nagrado matiček za najboljšo
predstavo 55. Linhartovega srečanja in posebno priznanje
za dramsko besedilo.

Valentin Katajev

DAN ODDIHA

KUD Fran Maselj Podlimbarski
sobota, 20. januar 2018, ob 19.30
komedija
Priredba in režija: Vera Beguš
Igrajo: Roman Podmiljšak (Slavko Petrič, pomočnik ravnateljice
vrtca), Karla Šinkovec (Marija Kralj, njegova žena), Ksenija
Capuder (Jelka Kregar, upravnica), Uroš Cerar (Jože Komar,
profesor), Marjana Lipovšek (Helena Komar, njegova žena),
Marjan Ljubić (Bojan Tomić, direktor), Brigita Rožič (Janja
Bohinc, pevka in igralka), Matic Dolinšek (Boris Ponikvar, njen
mož), Simona Pervinšek (Tončka Voglar, sobarica), Brina Tič
(Marta Vidic, receptorka), Grega Rožič (Bine Breskvar, zdravnik),
Slavica Hribar (Metka Kos, medicinska sestra), Marinka
Pervinšek (Sonja Tavčar, kuharica), Zdenka Šraj (soseda
Ivanka), Tinka Smrkolj (soseda Milena), Helena Urbanija
(reklamni oglas)
Igra se dogaja v manjšem počitniškem domu Potička, kjer so
zaposlene same ženske in družinske povezave svojih gostov
sklepajo po svoje. Zato pride do vrste zmešnjav.
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Slawomir Mroek

NA ODPRTEM MORJU
Gledališka skupina KPD »Planina« Sele
sobota, 17. februar 2018, ob 19.30
absurdna komedija
Režija: Niko Kranjc
Igrajo: Maria Dovjak (poštar), Martin Dovjak (Debeli), Petra
Hren (Srednji), Toni Olip (lakaj), Toni Stern (Suhi)
Mrožkovo delo Na odprtem morju sodi v žanr absurdnega
teatra. V absurdno situacijo vnese družbenokritične elemente,
ki razkrivajo in razkrinkajo neposredne družbenopolitične
razmere. Izhodišče besedila je brodolom treh oseb, ki skušajo
na splavu sredi morja potešiti svojo lakoto z najdenjem
primerne hrane. Prav kmalu pridejo do zaključka, da bo
neobhodno pojesti enega izmed njih. Sledita volilni boj in
žrebanje, saj je treba po demokratični poti najti najboljšo
rešitev za ta problem. Sledijo manipulacije in intrige, kot jih
najdemo tudi v realnem življenju.

· GLEDALIŠKI ·

foto: Bor Slana

Giovanni Boccaccio
priredba Janez Usenik

DEKAMERON
Šentjakobsko gledališče Ljubljana
sobota, 17. marec 2018, ob 19.30
komedija
Režija: Primož Ekart
Igrajo: Nives Mikulin (Pampinea), Tina Tavčar (Fiametta), Anja
Glušič k. g. (Neifila), Tjaša Valentinčič (Elissa), Maša Medved
(Lauretta), Pija Svetec (Filomena), Nina Igrutinovič (Emilia),
Tomaž Urgl (Dionio), Edi Gril (Filostrato), Elias Rudolf (Panfilio)
Verjetno vsem znane zgodbe, postavljene v čas kuge, ko so ljudje
potisnjeni na rob. V tej skrajni življenjski situaciji je najti razvratne
ljudi, ki jim je popolnoma vseeno, kako živijo. Najti pa je tudi take, ki
prisegajo na zdravo življenje, se zdravo hranijo in se izogibajo ljudi.
Kakršen koli že je njihov življenjski slog, je vsak mnenja, da ga bo
rešila le njegova teorija. Mar ne bi tudi danes radi na podoben način
preživeli krizo, ki je sicer druge vrste?
Ob tem nam avtor ponuja še eno možnost. Pripovedujmo si
zabavne in šaljive zgodbe, začinjene z lažjo, razvratom in nasiljem,
ki mu modreci s spretnim besedičenjem znajo uiti. Zbere se sedem
lepih in mladih deklet ter trije postavni možje in si v desetih dneh
pripovedujejo vsak dan nove zgodbe v varnem in prijetnem okolju,
daleč stran od kužnega ozračja. Pred nami bodo na novo zaživele v
dramatizaciji Janeza Usenika in odrski postavitvi igralca in režiserja
Primoža Ekarta, ki je ob tej priložnosti s Šentjakobskim gledališčem
sodeloval prvič.
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CENE ABONMAJEV
OTROŠKI ABONMA		
cena predstave za izven		

21 EUR
5 EUR

GLEDALIŠKI ABONMA		
cena predstave za izven		

34 EUR
8 EUR

DRUŽINSKA VSTOPNICA za ogled otroških predstav (za vsaj enega otroka v spremstvu enega ali dveh odraslih)
DRUŽINSKI ABONMA za ogled otroških predstav (za vsaj enega otroka v spremstvu enega ali dveh odraslih)

8 EUR
40 EUR

NAČIN PLAČILA
•
gotovinsko plačilo celotnega zneska ob vpisu s 5 % popusta razen pri družinskem otroškem abonmaju;
•
plačilo v dveh obrokih:
•
plačilo prvega obroka z gotovino ob vpisu,
•
plačilo drugega s položnico ali z gotovino v pisarni ZKTŠ do 31. 12. 2017.
POPUSTI
Ob vpisu gledališkega abonmaja nudimo 10 % popusta za upokojence in 30 % popusta za učence, dijake in študente.
Popust uveljavljate z ustreznim dokumentom (upokojenska izkaznica, študentska izkaznica, dijaška izkaznica).
Imetnikom gledališkega abonmaja nudimo popust pri nakupu vstopnic za prireditve v organizaciji ZKTŠ Vransko.
VPIS ABONMAJEV
•
•

od ponedeljka do petka, od 25. 9. do 7. 10. 2017, od 10.00 do 14.00, ob četrtkih do 16.00 v TIC-u
(Schwentnerjeva hiša), Vransko 25
ob sobotah od 10.00 do 12.00 v TIC-u (Schwentnerjeva hiša), Vransko 25

Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko 03 703 12 11, 031 210 298 ali 041 919 829.
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Abonentska izkaznica je prenosljiva.

NAROÈILNICA ABONMAJA
za sezono 2017/18

IME IN PRIIMEK:
NASLOV:
TELEFON:
E-POŠTA:
NEPREKLICNO NAROČAM (obkroži črko):
a)
b)

OTROŠKI ABONMA
GLEDALIŠKI ABONMA

število sedežev 		

(če je naročnik plačnik več sedežev)

OBRNI
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S svojim podpisom se strinjam, da moj naslov vodite v seznamu abonentov in me
obveščate o predstavah iz abonmaja in tudi o drugih prireditvah zavoda.
Z izpolnitvijo naročilnice se zavezujem abonma plačati in v primeru zamude s
plačilom več kot 30 dni dovoljujem tudi sodno izterjavo dolga.
Plačilo (ustrezno obkrožite):
a) ob vpisu z gotovino (5 % popusta)
b) na dva obroka (ob vpisu in s položnico)

Datum:					
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Podpis:

Dvorana
dvorana Kulturnega doma Vransko
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Lektoriranje:
Tisk:

Tanja Goropevšek
Tiskarna Dikplast

Oblikovanje:
Naklada:

Studio Smart Design, Simona Kropec
1200 izvodov

Fotografije in povzetki besedil so iz arhivov nastopajočih in s spletnih strani.

Prednosti abonmaja







Stalen dan v tednu za obisk predstav.
Vedno rezerviran sedež (lanski abonenti lahko obdržite lanski sedež ali izberete novega).
Ogled predstav po ugodnejši ceni.
Obveščanje o predstavah.
Popust za prireditve v organizaciji ZKTŠ Vransko.
Druženje s prijatelji.

