
ABONMA

Lektoriranje: Tanja Goropevšek    Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Tisk:   Tiskarna Gracer    Naklada:  1100 izvodov

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

2022/23
 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.

Prednosti abonmaja

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 23a   •   3305 Vransko   •  T: 03 703 12 10, 03 703 12 11   •   M: 031 210 298, 041 919 829

Prosimo, da pred predstavo izključite prenosne telefone in druge zvočne naprave.
Fotografiranje in snemanje predstav ni dovoljeno.
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Spoštovani ljubitelji gledališča,
po dveh posebnih in nehote izpuščenih letih vas letos z veseljem ponovno vabimo k vpisu abonmaja. V 
času korone so številna amaterska gledališča prenehala ustvarjati, a kljub temu je v slovenskem prostoru 
še veliko zagnanosti, ustvarjalnosti, idej, zato smo še vedno v samem vrhu po številu kulturnih društev v 
Evropi.
V otroškem abonmaju se bodo zvrstile igrano-lutkovne predstave, v katerih nastopajo tako najmlajši 
ljubitelji odrskih desk kot tudi odrasli, profesionalni ali amaterski igralci, lutkarji, mentorji, pedagogi in 
režiserji.
V njih bo preplet glasbe, giba in sodobnih lutkovnih tehnik. Vse predstave pa nas bodo nagovorile s 
pozitivnimi vrednotami, kot so prava in iskrena ljubezen, pravičnost, dobrosrčnost, poštenje … pa čeprav 
bo morala priskočiti na pomoč “čudežna srajca”.
Razmislili bomo o našem odnosu do narave, o ravnovesju med naravo in človekom, o osamljenosti, 
hrepenenju, zdravem načinu življenja in se razživeli z nagajivimi sinovi čarovnice Grile v Mačku 
Mačkurssonu.
V gledališkem abonmaju ostajamo zvesti komediji in amaterskim gledališčem z vseh koncev in krajev 
Slovenije. Letos bo pri nas prvič nastopila Igralska skupina iz Podnanosa, ki bo v svojem narečju prikazala 
krivice, ki se godijo upokojenemu profesorju slovenščine. Predstavile se bodo še tri skupine z Gorenjske, 
ena z Dolenjske in ena s Koroške. Letošnja sezona prinaša novost, in sicer po vsaki predstavi bomo skupaj 
z igralci razvajali brbončice s kulinaričnimi posebnostmi območja, s katerega prihajajo.
Zagotovo nas bodo predstave nasmejale, razvedrile, lahko se bomo spomnili vseh svojih ljubezni, v 
kriminalki Smrtna past pa preizkusili svoje detektivske sposobnosti.
Pridružite se nam, življenje je prekratko, da ga ne bi užili v vseh njegovih niansah.

 Suzana Felicijan Bratož
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ABONMA
Sezona 2022/2023

OTROŠKI ABONMA   •   Kulturni dom Vransko

ČUDEŽNA SRAJCA           8. 10. 2022

VRVICA, KI JE REŠILA SVET      5. 11. 2022

JELKIN ČUDEŽ         10. 12. 2022

MAČEK MAČKURSSON                                    7. 1. 2023

JANKO METKA SLADKOSNEDKA         25. 2. 2023

MAJHNO TEŽAVO IMAM         18. 3. 2023

GLEDALIŠKI ABONMA   •   Kulturni dom Vransko

KRIVICA BOLI  15. 10. 2022

SMRTNA PAST  19. 11. 2022

SLEPARJA V KRILU 10. 12. 2022

KANARČKOVA ŽUPCA 7. 1. 2023

KNJIŽNI KLUB 11. 2. 2023

FETIŠ NA PUTER 18. 3. 2023

CENE ABONMAJEV  

NAROČILNICA
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Leopold Suhodolčan
ČUD EŽNA SRAJCA

Gledališče Zarja Celje

sobota, 8. oktober 2022, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 30 minut

Režija: Žiga Medvešek
Igrajo: Nada Jelen, Živa Zorko Centrih, Urban Skok, Matjaž 
Steiner, Zara Lukman, Kristjan Anej Kramar, Vid Žveglič, Neli 
Kamenšek Zatler, Luka Žerjav, Srečko Centrih, Maja Erman, 
Anita Repnik

Čudežna srajca je simpatična, družbeno kritična pravljica, ki 
na humoren način prikaže zmago dobrega nad zlim. Hkrati 
nazorno predstavi, da prava in iskrena ljubezen vedno najde 
pot, četudi ji vmes načrte prekrižajo tisti, ki se želijo na vsak 
način okoristiti z nečim, kar jim ne pripada. Za srečo in blaginjo 
vseh v kraljestvu so potrebne pravičnost, enakost, dobrosrčnost 
in iskrena ljubezen. Včasih pa se zgodi, da mora na pomoč 
priskočiti tudi čudežna srajca. 

•   OTROŠKI   •



Jaka An drej Vojevec
VRVI CA , KI JE REŠI LA SVET

KUD Transformator 

sobota, 5. november 2022, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 4. leta starosti, 40 minut

Režija: Jaka Andrej Vojevec
Izvajalke in izvajalci: Barbara Polajnar, Jaka Andrej Vojevec in 
Danijela Zajc ali Jan Franc Podbrežnik 

Predstava Vrvica, ki je rešila svet obuja tradicionalni način 
pripovedovanja zgodb s pomočjo figuric iz vrvice. Pripoved 
izhaja iz bogate inuitske mitologije in otroke popelje od 
nastanka sveta pa vse do današnjih dni. Ves ta čas sožitje ljudi 
z naravo spremljajo Kalupaliki, bitja iz inuitske mitologije z 
zeleno kožo in dolgimi kremplji, pol ribe pol ljudje. Kalupaliki 
v zgodbi varujejo naravo in skrbijo za ravnovesje med njo in 
človekom, s svojo grožnjo pa opozarjajo, kako nevarno je, če 
se to ravnovesje poruši. Predstava skozi starodavno pravljico 
nagovarja gledalce, naj se zavejo nevarnosti, ki jo predstavljajo 
podnebne spremembe, in premislijo, kaj lahko sami naredijo, 
da do nje ne bi prišlo. 
Predstava je bila na platformi Zlata paličica uvrščena v katalog 
kakovostnih uprizoritev za otroke in mladino.

fo
to

: A
m

ad
ej

 C
an

ju
ga

5



Urška Raščan
JELKI N ČUD EŽ

Gledališče KUKUC 

sobota, 10. december 2022, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 30 minut

Režija in scenarij: Urška Raščan
Igrata: Petra Jauk, Urška Raščan

Na zaprašenem podstrešju bo letos za praznike oživela topla, 
humorna in iskriva zimska pravljica o hrepenenju, prijateljstvu 
in drobnih čudežih.

Z voščeno punčko Jelko oživijo igrače, ki so pristale med staro 
šaro. Oživi tudi dežnik Luknjač, ki ne more postati praznično 
darilo, ker je strgan. Ampak za vsako luknjico se najde rožica, 
pravi Jelka in Luknjač bo morda lahko letos prvič poletel med 
otroke. Kaj pa uboga voščena punčka, ki je nihče noče? In Rado, 
star pokvarjen radio, ki zapoje samo delčke pesmic, celih pa se 
ne spomni več? Bosta preživela praznike med staro šaro? Na 
starem zaprašenem podstrešju se zgodi Jelkin čudež …

•   OTROŠKI   •



H allvei g Th o rl aciu s in 
Svetl ana Makarovič

MAČEK MAČKURSSO N

DramŠpil Ribnica

sobota, 7. januar 2023, ob 10.00 

igrana predstava za otroke od 4. leta starosti, 30 minut

Režija in scenarij: Andreja Škrabec
Igrajo: Mirjana Pajnič, Vesna Levstik, Žiga Rus/Andreja Škrabec, 
Antonija Češarek, Marta Lovšin, Urša Jaklič Žagar, Romana 
Tomažin 

Na daljni Islandiji prebiva čarovnica Grila z zvestim mačkom 
Mačkurssonom in nagajivimi sinovi Firbcem, Loputačem, 
Mlaskačem in Podrepnikom. Le Stuvur, najmlajši, je drugačen 
škrat, saj ne mara nagajati in raje piše pesmi.
Nekega dne se nagajivi sinovi vrnejo s pohajkovanja, Grila pa 
jim pripravlja slastno pojedino. Po počitku ugotovijo, da je 
nekdo, medtem ko so spali, pojedel vse, kar v kotlu kuhalo se 
je. Maček Mačkursson obtoži Stuvurja, a tu se detektivka šele 
dobro prične …
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Metka Frelih
JANKO METKA SLAD KOS NED KA

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice 

sobota, 25. februar 2023, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 25 minut

Avtorica besedila, pesmic in režiserka: Metka Frelih
Igrajo: Jan Tonkli, Eva Glavič, Luka Jerman, Leja Jerman, Pika 
Hrenić, Lidija Grilc

»Repa, korenje, zdravo življenje, repa še, še, korenje pa ne! Ljud-
ska štirivrstičnica nas že dolgo hudomušno spominja na koristnost 
uživanja zelenjave. Kaj pa če je zelenjava na krožniku sleherni dan 
pri vsakem obroku? Prav to se dogaja junakoma iz naše zgodbe. 
Janko in Metka imata namreč mamo Brokolino, ki je strastna lju-
biteljica in zagovornica prehranjevanja z zelenjavo. »Zelenjava in 
samo zelenjava …« ponavlja kot pokvarjen CD dan za dnem. Neke-
ga dne pa, ko mama Brokolina pošlje otroka globoko v gozd nabi-
rat zdravilne zeli, se otroka odločita drugače. Namesto zdravilnih 
zeli bosta raje poiskala nekaj slajšega. Na prvi pogled je vsebina 
preprosta, a vendar nosi globje sporočilo. Nobena skrajnost v živ-
ljenju ni zdrava. Kar pomislimo, kolikokrat se v življenju znajdemo v 
začaranem krogu neke odvisnosti. Vendar šele ko prepoznamo izvor 
odvisnosti, lahko izstopimo iz začaranega kroga. V naši predstavi je 
mama Brokolina ujeta v svojem začaranem krogu. In ko prepozna izvor 
odvisnosti od zelenjave, se energija začaranega kroga razpusti. Na nek 
način je ozdravljena. Otrokom sem dala priložnost, da se na odru po-
leg govora izrazijo tudi pevsko in gibalno-plesno.« 

Metka Frelih
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MAJHN O TEŽAVO IMAM

Lutkovno gledališče FRU-FRU in 
Hiša otrok in umetnosti Ljubljana

sobota, 18. marec 2023, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 35 minut

Režija: Irena Rajh
Igra in animacija: Ana Špik Jakin in Voranc Boh 

»Majhno težavo imam,« je rekel medved izumitelju. »Bi mi 
mogoče …?« Toda izumitelj medvedu ne pusti dokončati stavka. 
Točno ve, kaj potrebuje: par kril. Zaskrbljeni medved gre naprej, 
hodi iz trgovine v trgovino in vsakič dobi nekaj, česar očitno ne 
potrebuje – šal, stekleničko zdravil, klobuk, kozarec medu, očala 
… Vsi točno vedo, kaj medved rabi, nihče pa mu ne prisluhne. Vse 
dokler ne pride iz mesta na vrh griča, kjer sreča drobno muho.
To je zgodba o osamljenosti, ki jo dobro poznamo vsi. Otroci 
morda še najbolje vedo, kako je, če te nihče zares ne posluša, 
in če vsi vedo, kaj je najboljše zate. Hkrati je tudi zgodba o 
današnjem svetu, ki nas zasipa z materialnimi stvarmi, ki naj bi 
nas delale srečne. Predvsem pa je zgodba o prijateljstvu. Ker 
včasih rabiš samo to, da te nekdo sliši in razume, pa čeprav je to 
čisto navadna muha.
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Igralska skupina “Ga pihnemo” Podnanos

sobota, 15. oktober 2022, ob 19.30
komedija

To n e Par tljič
KR IVI CA BO LI

Režija: Valter Pipan
Igrajo: Silvan Bratož, Ivica Petrič, Marjan Vovk, Lucija Žgur 

Komedija pripoveduje o Janezu Krivicu, ločenem in upokoje-
nem profesorju slovenščine. Profesor že vrsto let piše knjigo o 
krivicah, ki se mu godijo. Kljub letom ponovnega poskušanja 
knjige ne želi natisniti nobena založba. Zgodba se zaplete, ko 
mu želi bivša žena priskrbeti čistilko Marijo. 

•   GLEDALIŠKI   •



Ta bol´ teater Kranjska Gora

sobota, 19. november 2022, ob 19.30
kriminalka

Ira Levin
SMRTNA PAST

Režija: Tatjana Peršuh

Igrajo: Marko Koder, Polona Bačnar, Stane Jakelj, Petra Mlinar, Fredi 
Grilc, Nataša Vidic

Prizorišče gledališke predstave Smrtna past je delovni kabinet 
Sidneyja Bruhla, pisatelja iz Connecticuta. Dogajanje je postavljeno 
v 70. leta z vložki iz sedanjosti. Pred očmi gledalca se odvija zgodba 
z več preobrati in umori, a vendar do konca ne vemo, kdo je morilec 
in kdo res ubit. Zapletov je več kot dovolj, pasti za gledalce in tudi 
igralce pa še več …
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Gledališče Belansko Bohinjska Bela

sobota, 10. december 2022, ob 19.30
komedija

Ken Lu dwi g
SLEPARJA V KR I LU

Režija: Bernarda Gašperšič    
  
Igrajo: Tomaž Bregant, Zdenka Pintar, Vinko Bric, Philip Sodja, 
Matjaž Korošec, Klara Podlipnik, Francka Smolej, Katja Smolej 
Korošec
    
Brezposelna angleška igralca Jack in Leo v Ameriki že skoraj 
obupata nad igralsko kariero in življenjem, ko v časopisu 
prebereta, da bogata ženska na smrtni postelji išče otroka 
svoje sestre, ki sta se še majhna z materjo preselila v Anglijo. 
Namerava jima zapustiti večji del svojega bogastva. Jack in 
Leo se odločita, da se bosta milijonarki predstavila kot njena 
izgubljena nečaka. Stvari se zapletejo, ko izvesta, da gospa ne 
išče nečakov, temveč nečakinji. Zato se preoblečeta v ženski. Za 
dodatne zaplete poskrbi še Leo, ki se zagleda v Meg, živahno, 
duhovito in privlačno nečakinjo stare gospe. Meg obožuje 
gledališče in je zaročena z dolgočasnim pastorjem. Tudi Megino 
življenje se obrne na glavo, ko spozna sestrični Maxine in 
Stephanie …•   GLEDALIŠKI   •



Koroški deželni teater Slovenj Gradec

sobota, 7. januar 2023, ob 19.30
zgodba o ljubezni

Mil oš Ra d ović
KANARČKOVA ŽUPCA

Režija: Sergej Dolenc

Igrajo: Renata Cigale, Sergej Dolenc, Miha Pačnik, Helena 
Dolenc

Kanarčkova župca je zgodba o ljubezni. O njeni neskončni 
ljubezni do njega in o njegovi ne tako neskončni ljubezni do 
nje. Je spomin na vse naše ljubezni, na ljubezni, ki smo jih 
pozabili, na ljubezni, ki so pozabile na nas in na ljubezni, ki jih 
jemljemo kot samoumevne, a to niso nikdar bile. In kanarček? 
On edini ni nič kriv. V kletki je zaradi naše … ljubezni.
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DramŠpil Ribnica

Andreja Škrabec
KNJIŽNI KLUB

Režija: Boštjan Štorman

Igrajo: Vesna Levstik, Andreja Škrabec, Antonija Češarek, Tjaša 
Janežič, Marta Lovšin, Romana Tomažin

Knjižni klub je igra v treh dejanjih. Pet žensk se mesečno srečuje 
v knjižnem klubu, kjer razpravljajo o knjigi, ki so jo tisti mesec 
prebrale. Po karakterju in družbenem položaju si ženske ne bi 
mogle biti bolj različne, vendar je vez, ki jih povezuje v knjižnem 
klubu, ravno ljubezen do pisane besede. Pa je res le to?

Igra na humoren način prikaže opravljivo druščino, ki debato 
o prebrani knjigi kaj hitro spremeni v razpravo o njihovih 
življenjih in osebnih izkušnjah. V medsebojnem razpravljanju 
privrejo na dan vse njihove slabe in dobre lastnosti, debata pa 
čedalje bolj postaja oseben obračun med udeleženkami …

sobota, 11. februar 2023, ob 19.30
komedija
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•   GLEDALIŠKI   •



Nika Brgant, Sašo Dudič, Gregor Robič 
FETIŠ NA PUTER 

Režija: Vid Klemenc

Igrata: Sašo Dudič, Gregor Robič

Samo še na gumb pritisnem in bom točno tam, kamor sem 
namenjen. Si misli vsak, ki vstopi v dvigalo. Majhen prostor, ki si 
ga za nekaj trenutkov deliš z neznanci. Nepomemben trenutek 
v življenju posameznika, ki se pelje z dvigalom na cilj. Kaj pa, 
če ti neznanci nosijo pomemben del tvoje zgodbe. In ker jih ne 
ogovorimo, izgubimo možnost tega spoznanja. Kaj pa če se dvigalo 
ustavi in se s tem ustavi tudi tvoje življenje. In tako trenutek v 
dvigalu postane del spoznanja, del sestavljanke tvojega življenja. 
Morda je naključje, morda pa je točno to, kar si potreboval, da 
lahko prideš na cilj. Preživeti čas v majhnem prostoru s popolnim 
neznancem.

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

sobota, 18. marec 2023, ob 19.30
komična drama
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CENE ABONMAJEV

OTROŠKI ABONMA  21 EUR
cena predstave za izven  5 EUR

GLEDALIŠKI ABONMA  34 EUR
cena predstave za izven  8 EUR

DRUŽINSKA VSTOPNICA za ogled otroških predstav (za vsaj enega otroka v spremstvu enega ali dveh odraslih) 8 EUR
DRUŽINSKI ABONMA za ogled otroških predstav (za vsaj enega otroka v spremstvu enega ali dveh odraslih) 40 EUR

NAČIN PLAČILA
• gotovinsko plačilo celotnega zneska ob vpisu;
• plačilo v dveh obrokih:

• plačilo prvega obroka z gotovino ob vpisu,
• plačilo drugega s položnico ali z gotovino v pisarni ZKTŠ do 31. 12. 2022.

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). 

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.

VPIS ABONMAJEV
•  od ponedeljka do sobote, od 1. 10. do 15. 10. 2022, 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 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.
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IME IN PRIIMEK:

NASLOV:

TELEFON:

E-POŠTA:

NEPREKLICNO NAROČAM (obkroži črko):

 a) OTROŠKI ABONMA
 b) GLEDALIŠKI ABONMA

Število sedežev:    (če je naročnik plačnik več sedežev)

OBRNI

NAROCILNICA ABONMAJA
za sezono 2022/23
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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 
 b) na dva obroka (ob vpisu in s položnico)

Datum:     Podpis:
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ABONMA

Lektoriranje: Tanja Goropevšek    Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Tisk:   Tiskarna Gracer    Naklada:  1100 izvodov

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

2022/23
 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.

Prednosti abonmaja

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 23a   •   3305 Vransko   •  T: 03 703 12 10, 03 703 12 11   •   M: 031 210 298, 041 919 829

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


