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Spoštovani ljubitelji gledališča!
Na območna srečanja lutkovnih, otroških, srednješolskih in odraslih gledaliških skupin se vsako leto prijavijo
ljubiteljska društva s približno petsto predstavami. Med njimi smo izbrali dvanajst predstav, ki bodo na ogled v
otroškem in gledališkem abonmaju v Kulturnem domu Vransko.
V otroškem abonmaju bomo najprej spoznali otroško gledališko skupino z Bohinjske Bele s predstavo Gusarski
zaklad, ki bo izpostavila pomen in moč dobrote. Lani smo si v abonmaju ogledali opero, v kateri so nastopili operni
solisti ljubljanske opere, letos pa se bo isto društvo, KUD Cona 8, predstavilo z dramsko-baletno predstavo za dva
plesalca in igralca La Fontainove basni. Decembrsko predstavo Sedem kur in lisica, priredbo otroške pravljice Volk
in sedem kozličkov, bodo odigrale članice odrasle skupine Kure iz GD Radeče. Osnovnošolska dramska skupina
Prifrigančki iz Podkuma bo nastopila januarja s predstavo Mušnica išče pike, s poudarkom na drugačnosti in
prijateljstvu. Tudi februarska predstava Zlati kamenčki v izvedbi Društva DramŠpil prinaša pomembno sporočilo,
da se je potrebno za uresničitev svojega cilja potruditi in tudi kaj narediti. Sredi marca se bodo naša abonmajska
srečanja zaključila s predstavo Srote, ki govori o ljubezni, upanju, osamljenosti in želji po lepšem življenju. Pod
mentorstvom Mete Vodnjov in Lucije Vidic so mladi igralci na državnem srečanju gledaliških skupin Slovenije
prejeli zlato plaketo.
Oktobra se začenja tudi gledališki abonma, ki združuje šest komedij oziroma veseloiger dveh že poznanih
amaterskih skupin, štiri pa se bodo na našem odru predstavile prvič. Po nekajletnem premoru smo v goste spet
povabili dve društvi z dolgoletno tradicijo. Preboldčani se bodo predstavili s predstavo Moža je zatajila, amaterski
igralci iz Loške doline pa s predstavo Maček v žaklju. Veselemu decembru primerno bo prvič na našem odru
nastopila hudomušna Gledališka skupina Dekani s predstavo Družinske štorje od Zmagota in Vitorje. Januarja bomo
v izvedbi KUD Drava iz Maribora izvedeli, kaj je prava Podlaga zakonske sreče. Zagotovo nas bo februarja navdušila
veseloigra s petjem Marka Radmiloviča Življenje je vrtiljak, za zaključek pa lirična pripoved s srečnim koncem,
8 črk, prva je L v izvedbi gledališča iz Šempetra pri Gorici.
Vsekakor nas bodo vse predstave popeljale skozi življenje, nas spomnile na marsikatero modrost naših prednikov
in nam polepšale zimske večere. In z gotovostjo lahko rečemo, da vseh teh predstav, našega abonmaja in niti vaše
udeležbe ne bi bilo brez prej omenjene besede iz osmih črk na L.
Suzana Felicijan Bratož
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Bernarda Gašperčič
GUSARSKI ZAKLAD
KD Bohinjska Bela, Otroška gledališka skupina
sobota, 12. oktober 2019, ob 10.00
igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 30 minut
Režija in scena: Bernarda Gašperčič
Glasba: Jaroslav Cefera
Igrajo: Ana Intihar, Anika Grad, Elis Koblar Sales, Kaja Pretnar,
Maruša Mance, Neža Urša Primožič, Aljaž Jamar, Jakob Kelbl, Luka
Pogačar, Tai Bonetto, Žan Cund
Punce se igrajo na obali in zamika jih, da bi poiskale gusarski
zaklad. Po zaklad se z gusarsko ladjo pripeljejo strašni gusarji. Zato
se punce odločijo, da jih bodo, potem ko se bodo gusarji najedli
palačink, premagale s prijaznostjo in ljubeznivostjo. Za vsako
palačinko jim ponudijo najmočnejše orožje na svetu – poljubček.
Dobrota premaga hudobo, strah in zlobo. Gusarji in punce
postanejo prijatelji in se skupaj igrajo.

• OTROŠKI •

Aleksandra Naumovski Potisk
LA FONTAINOVE BASNI
KUD Cona 8
sobota, 9. november 2019, ob 10.00
dramsko-baletna predstava za otroke od 3. leta starosti, 45 minut
Ideja, scenarij, scenografija, luč in režija: Saša Potisk
Glasba: Aleksandra Naumovski Potisk
Plesalca: Urša Vidmar / Metka Beguš, Petar Đorčevski / Filip Viljušić
Igralec: Jan Bučar / Gregor Prah
La Fontainove basni so izvirna baletna predstava za otroke vseh
starosti, ki temelji na treh izbranih basnih Jeana La Fontaina: Miška
in lev, Nečimrna vrana ter Zajec in želva. Balete povezuje igralec,
v vlogi samega La Fontaina, ki vsebino basni predstavi občinstvu.
Basen kot literarna oblika ima pri komunikaciji z otroki nekatere
prednosti. V njih nastopajo živali, ki so izrazito blizu otroškemu
svetu, s katerimi se z lahkoto povezujejo in ki predstavljajo
poudarjene človeške lastnosti in karakterje.
Otroško razumevanje metafore se prvotno vzpostavi ravno skozi
igro in pravljico, prevladujoči liki pa so velikokrat prav živali. Basen
torej ni poučna le na svoji dobesedni ravni (zgodba in nauk),
temveč tudi formalno, kot vzorec prenesenega pripisovanja
pomenov oziroma metafor.
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foto: Boštjan Lah

SEDEM KUR IN LISICA

GD Radeče, Odrasla skupina Kure
sobota, 7. december 2019, ob 10.00
igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 30 minut
Režija, scenarij in glasba: Klemen Nikolič
Igrajo: Blanka Hrup, Judita Košmrlj, Brigita Bedek, Tanja Žibret
Lavrinec, Alenka Gros, Lucija Prašnikar, Natalija Novak, Karmen
Slatinek
V predstavi je smeha, se kokodaka, renči in veka. Bilo je 7 kur nekoč
in mama b`la je glavna, ji Julija je vedno v pomoč, Piška preko
Avguste skoč`, Avgusta kokodavščino uči, Mala b`la bi slavna.
Odide mama h kmetu na pogajanje za hrano; kure pa doma pusti,
mogoče lisici za salamo? Ne, ne, ne, mama že ni taka, se pa lisica
okrog podi, vsa lačna je in čaka. Ko kure same so ostale, strah prav
nič jih ne pesti, lisica pa potrka, ko na kurja vrata naleti. Piščeta so
pametna, ne dajo se lahko, lisičica je zvita in lačna je zelo …
Predstava 7 kur in lisica je priredba priredbe vsem poznane otroške
pravljice bratov Grimm, Volk in 7 kozličkov.

• OTROŠKI •

Mateja Kos
MUŠNICA IŠČE PIKE
KD Podkum,
Osnovnošolska dramska skupina Prifrigančki
sobota, 11. januar 2020, ob 10.00
igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 30 minut
Režija: Aleš Strnad in Špela Kotar
Kostumografija in scenografija: Mateja Kos
Igrajo: Nika Centrih, Andraž Strnad, Lana Poboljšaj, Patricija
Juvančič, Tia Centrih, Maks Taškar, Kristina Prvulović, Tadej
Pižmoht, Tia Žibert in Gabrijela Brlogar
V svetu gob zraste mušnica brez pik, ki pa je zaradi tega drugačna
od ostalih mušnic, ki jim klobuk krasijo bele pike. Obtožijo jo, da
zato ni mušnica, in jo napodijo. Mušnica brez pik se poda v iskanje
belih pik, da bi jo ostale sprejele in bi lahko našla prijatelje. Na
poti spozna Marelo in Jurčka, ki ji priskočita na pomoč. Njima se
mušnica brez pik ne zdi tako drugačna, a želita, da bi bila srečna.
Tako skupaj iščejo pike, a jih nikjer ne najdejo. Ko preiščejo gozd in
travnik, ugotovijo, da jih ne potrebuje, da bi našla prijatelje. Lahko
je srečna in sprejeta tudi brez njih, njeni prijatelji pa postanejo
prebivalci gozda, ki jih je srečala med iskanjem.

7

Andreja Škrabec po knjižni predlogi
Janeza Bitenca - ZLATI KAMENČKI
Društvo DramŠpil
sobota, 15. februar 2020, ob 10.00
igrana predstava za otroke od 2. leta starosti, 40 minut
Režija: Andreja Škrabec
Igrajo: Mirjana Pajnič, Medard Pucelj, Tončka Češarek, Janez Rus,
Marta Lovšin, Žiga Rus, Maks Lesar, Damjan Levstik, Nina Gregorič,
Andreja Škrabec
Otroška predstava prinaša poleg zabave, glasbe in plesa tudi jasno
sporočilo, da se moraš za uresničitev svojega cilja potruditi in tudi
kaj narediti. Ni dovolj le želja po nečem, za uspeh in zadovoljstvo sta
potrebni tudi volja in motivacija.
Miška Sladkosnedka si zaželi lizati liziko, zato ji mama da sedem belih
kamenčkov. Vsa vesela odskaklja do prve trgovine, kjer ugotovi, da se
lizike prodajajo samo za zlate kamenčke. Vztraja in hodi od trgovine do
trgovine, vendar povsod prodajajo lizike samo za zlate kamenčke. Želja
po liziki je tako močna, da se je miška pripravljena zelo potruditi. Ali bo
njen trud na koncu poplačan in bo lahko kupila liziko? Vse to in še več
izveste v predstavi.

• OTROŠKI •

Lucija Vidic
SROTE
Mladinska gledališka skupina KUD Kamot, Zasip
sobota, 14. marec 2020, ob 10.00
igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 30 minut
Režija: Meta Vodnjov, Lucija Videc
Igrajo: Svit Vodnjov, Ela Vodnjov, Vian Benjamin Morgan, Lara
Rozman, Julija Adamič, Lejla Balantič, Nace Tolar, Janez Berčon
Hlebanja, Valentina Berčon Hlebanja, Julijana Berčon Hlebanja,
Bjorn Van Bakel in Lena Van Bakel
Predstava Srote govori o skupini sirot, ki preživljajo poletje v
sirotišnici in se morajo zaradi zlobne ravnateljice celo poletje učiti
in obiskovati pouk. Na srečo imajo v šoli učitelja Tineta, ki ga imajo
zelo radi, saj jih kdaj na skrivaj spusti v gozd ali pa jih pelje do jezera.
Ravnateljica jih zasači in jim za kazen naloži težka opravila. Otroci
ves čas sanjarijo o svojih starših in upajo, da bo kdo prišel ponje v
sirotišnico. Nekateri imajo to srečo, drugi ostanejo tam za vedno.
Igra govori o ljubezni, upanju, osamljenosti in želji po lepšem
življenju.
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MOŽA JE ZATAJILA
Gledališka družina KUD Svoboda Prebold
sobota, 19. oktober 2019, ob 19.30
ljudska burka
Režija: Sašo Juhart
Igrajo: Marko Reberšek, Martina Aubreht, Marija Petrovec, Janko
Pirc, Dušan Vedenik, Jani Pilko, Marjeta Volmut, Ana Ajdič
Mlad par uživa medene tedne, ko njuno romanco prekine
nenapovedan obisk bogate tete Valentine. Teta je zagrizena
nasprotnica moških, zato ji nečakinja, ki je njena edina dedinja,
ni povedala za poroko. Novopečena zakonca se odločita, da ji ne
povesta, da sta že poročena, ampak jo želita na to počasi pripraviti.
Že tako težko situacijo še bolj zapletejo jezična kuharica, daljni
sorodnik in še en snubec. Ali bo ljubezen premagala vse ovire? Na
videz enostavno prikrivanje poroke privede do številnih zapletov
in komičnih situacij.

• GLEDALIŠKI •

Georges Feydeau
MAČEK V ŽAKLJU
Amatersko gledališče DPD Svoboda Loška dolina
sobota, 16. november 2019, ob 19.30
komedija
Režija: Andreja Buh
Igrajo: Rosana Ožbolt, Beno Peček, Ludvik Krajc, Simon Baraga, Jerneja
Žnidaršič, Aljaž Peček, Danica Zrimšek Franković, Blaž Albreht
Potočnikovi so premožna mestna družina. Oče Pavle je tovarnar, ki je
obogatel s pridelovanjem sladkorja za diabetike. Z ženo Marto imata
hčer Julijo, glasbenico, ki je napisala opero. Potočniku ugled veliko
pomeni, zato povsem neupravičeno nosi znak reda malteških vitezov.
Da bi njegovo ime dobilo še več sijaja, pa želi hčerino opero uprizoriti
v osrednji operni hiši v Ljubljani. Za doseg tega cilja prosi prijatelja iz
Prekmurja, ki očitno ima veze in poznanstva, naj v njegovem imenu
angažira slavnega tenorista Demarja. Potočnik bi Demarja s pogodbo
navezal nase, potem pa ga v zameno, da opera uprizori hčerino delo,
odstopil operni hiši. Načrt je sicer odličen, a Potočnikov prekmurski
prijatelj ne prejme sporočila in Potočnikovim pošlje svojega sina Dina,
študenta prava. Dino je poskočen fant, več kot do študija mu je do
zabave. Že na poti do Potočnikovih na mestnem avtobusu sreča Marto
in se zaljubi vanjo, ne da bi vedel, kdo pravzaprav je. Ko jo sreča v
hiši, v kateri naj bi prebival in v kateri naj bi pravzaprav skrbeli, da se
ne bo preveč pokvaril pod vplivi mesta nebrzdanega veselja, se začne
zapletati. Dinu je všeč Marta, Dino pa je všeč Amadeji Lotrič, ki z možem
Lenartom, zdravnikom, prebiva skupaj s Potočnikovimi. Začenja se
izmenjava pisem, ki seveda vedno pridejo v napačne roke. Zgodbo
“zabeli” še Julijin zaročenec Luka, pikico na i pa doda služabnik Tibor.
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Ingrid Verk in Peter Terčon
DRUŽINSKE ŠTORJE OD ZMAGOTA
IN VITORJE
KD Gledališka skupina Dekani
sobota, 7. december 2019, ob 19.30
komedija
Režija: Ingrid Verk 				
Igrajo: Boris Piciga, Irena Piciga, Matjaž Toškan
Zgodba govori o preprosti tričlanski družini današnjega časa,
kjer sta oba starša brez službe. Njunemu sinu Gianniju, ki je večni
študent, pa ne in ne uspe dokončati šolanja. Medtem ko preživi
oče Zmago večji del dneva v gostilni, hodi mama Vitorja na delo
v Trst, kjer pri premožni gospodi čisti in pospravlja, da lahko na ta
način vsaj za silo preživi družino. In čeprav živijo v težkih razmerah,
je pri njih vedno prisotno veliko humorja in z optimizmom gledajo
naprej.		

• GLEDALIŠKI •

Jakob Alešovec
PODLAGA ZAKONSKE SREČE
KUD Drava Maribor
sobota, 18. januar 2020, ob 19.30
veseloigra v enem dejanju
Režija: dr. Polona Pivec
Igrajo: Žana Tischler, Zvonko Funda, Diana Slekovec, Pavla Letič,
Stanislav Senekovič
Veseloigra Podlaga zakonske sreče je enodejanka iz časov razcveta
čitalništva in vznika slovenskih gledališč. Na novo so jo v zadnjem
času odkrila prav ljubiteljska gledališča. Postavitev je sorazmerno
enostavna, vsebinsko pa je igra primerna tudi za današnji čas. Za
zaplet poskrbi klepetava služkinja Jerica, ki s svojo jezikavostjo
podpihuje ljubosumje obeh protagonistov – odvetnika Slavoljuba in njegove petnajst let mlajše žene Dragotine. Svoje k zmedi
prispevata tašča Ivana in zdravnik Pelikan. A kakor se za veseloigro
spodobi, se vse konča, kakor je prav in poučno za gledalca.
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Marko Radmilovič
ŽIVLJENJE JE VRTILJAK
Odrasla gledališka skupina KUD Jože Stupnik Svečina
sobota, 15. februar 2020, ob 19.30
veseloigra s petjem
Režija: Marko Radmilovič
Igrajo: Samo Radmilovič, Tina Kren Mihajlović, Patrik Gaube,
Svetlana Pahernik, Nataša Mulej, Tomaž Kren, Andrej Stergar,
Bogdan Zajko, Peter Jamšek, Timi Hauptman, Jan Šerbinek
Glasbeniki: Branka Janc Radmilovič, Jakob Radmilovič, Lina Žmavc
Priredbe: Marko Zorec
»V tipični štajerski vasici, sredi petdesetih let minulega stoletja,
vesela družba pričakuje vrnitev gostilničarjevega sina iz tujine.«
Tako se začenja veseloigra Marka Radmiloviča ter se nadaljuje v
nizu smešnih in nepredvidljivih dogodkov, obarvanih z zimzelenimi
slovenskimi popevkami, med predstavo izvedenimi v živo z
orkestrom.

• GLEDALIŠKI •

Veseloigra nas ne le zabava, temveč vsaj malo tudi sooča z našimi
lastnimi predsodki, predvsem pa v drugačno, mnogo zabavnejšo
luč postavi patološko navezanost na polpreteklo zgodovino, ki je
Slovencem tako zelo ljuba.

Tamara Babič
8 ČRK, PRVA JE L
Gledališka skupina KUD Šempeter
sobota, 14. marec 2020, ob 19.30
lirična pripoved s srečnim koncem
Režija: Tamara Babić
Igrajo: Vlasta Klančič, Mateja Nikolić, Tina Krog, Sandra Devetak, Majda
Arčon, Jožica Zelko Majer, Lilijana Humar Plesničar, Ela Ideja Krog,
Slavko Vižin, Matjaž Šuštaršič, Rok Peric, Simon Koren
Predstava 8 črk, prva je L je lirična pripoved s srečnim koncem. V
režiji dramaturginje in scenaristke Tamare Babić nastaja sodobna
predstava o ljubezni med Njim in Njo. Pred gledalčevimi očmi se nizajo
reminiscence iz nekega (njunega?) življenja. Ne po vrsti, temveč tako
kot običajno prihajajo naše misli, asociacije, spomini. Kot odraz nekega
časa in prostora. So vesele in so resne, so običajne, banalne in so
poetične, izjemne, neponovljive.
Predstava izkorišča možnosti, ki jih ponuja kombinacija igre, plesa,
glasbe, svetlobnih učinkov in filma. V okolju minimalistične scene
skušajo prizori zaživeti s čim bolj veristično igro dvanajstih igralk in
igralcev.
Besedilo je povsem avtorsko in je plod večmesečnega sodelovanja
med režiserko in igralsko skupino.
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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

Dosedanjim abonentom gledališkega abonmaja, ki pripeljejo vsaj enega novega abonenta, nudimo nakup abonmaja po ceni 28,00 EUR.
Ta cena velja tudi za novega abonenta.
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. 2019.
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). Popusti se ne
seštevajo.
Imetnikom gledališkega abonmaja nudimo popust pri nakupu vstopnic za prireditve v organizaciji ZKTŠ Vransko.
PROST VSTOP imajo invalidi in brezposelni, ki izkažejo svoj status z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije oz. z odločbo Zavoda RS za zaposlovanje.
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VPIS ABONMAJEV
• od ponedeljka do petka, od 23. 9. do 4. 10. 2019, od 11.00 do 15.00 v TIC Vransko v Schwentnerjevi hiši, 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.
Abonentska izkaznica je prenosljiva.
Vstopnice za ogled gledališke predstave lahko tudi podarite. Darilni boni so naprodaj v delovnem času v pisarni ZKTŠ Vransko.

NAROCILNICA ABONMAJA
za sezono 2019/20

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 potrjujem, da se strinjam, da moj naslov vodite v seznamu abonentov in
me obveščate o predstavah iz abonmaja in tudi o drugih prireditvah zavoda.
ZKTŠ Vransko zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakonskimi
določili.
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

ZASILNI IZHOD
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Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134 • 3305 Vransko

T: 03 703 12 10 • 03 703 12 11 • 031 210 298
E: zkts.vransko@siol.net

Lektoriranje:
Tisk:

Oblikovanje:
Naklada:

Tanja Goropevšek
Tiskarna Dikplast

Studio Smart Design, Simona Kropec
1000 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.

Prosimo, da pred predstavo izključite prenosne telefone in druge zvočne naprave.
Fotografiranje in snemanje predstav ni dovoljeno.

