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Spoštovani obiskovalci predstav,

na naslednjih straneh vam ponujamo program, ki ga nekateri že nestrpno pričakujete, 
drugim pa bo mogoče samo še ena reklama več, ki jo je potrebno odnesti v smeti. Če 
se vam kdaj le zazdi, da bi sobotno dopoldne ali večer preživeli nekoliko drugače, vam 
bo tale knjižica lahko prišla prav. V abonmajsko ponudbo smo uvrstili dva programa,  
gledališkega in otroškega.

Rezervirali smo tudi vstopnice za ogled baleta Ana Karenina v SNG Maribor, kar vam 
ponujamo v ponudbi izven abonmaja. Tekom leta bomo organizirali tudi kakšen kon-
cert v športni dvorani, a bomo le-tega oglaševali sproti.

Gledališki abonma združuje šest različnih predstav, obarvanih s humorjem. 
Začeli bomo s predstavo Halo! Obirovke so tu!, s katero vas želimo spom-
niti na tradicijo obiranja hmelja v Spodnji Savinjski dolini. Predstavo pri-
poročamo vsem, ki imate na hmeljarjenje kakršne koli spomine, bodisi lepe in 
vesele bodisi grenkejše. Zagotovo si boste med spremljanjem gomilskih gledališč-
nikov rekli: »Ja, prav tako je bilo.« Novembra se bo na našem odru prvič predstavila 
skupina »Brce« s Krasa, z zelo aktualno predstavo o času, ki ga živimo, o času, ko se 
naš narod »spopada z vsemogočno in neznansko zvito, umazano, lažno Demokracijo«, 
kot je zapisal avtor predstave. Tudi ob predstavi Sleparja v krilu, v izvedbi KD Gornji 
Grad, se ne bomo dolgočasili, saj bo polna nepričakovanih zapletov dveh moških, pre-
oblečenih v ženski. Januarja prihaja v goste KUD »Zarja« Trnovlje s Krčmarico Miran-
dolino. Čeprav je delo Carla Goldonija nastalo sredi 18. stoletja, je še vedno zelo aktu-
alno, saj v njem srečamo »moralne vrednote«, kot so pohlep, prevare, laži. Februarja 
se bomo preizkusili v razumevanju prekmurščine, saj k nam prihaja skupina iz Murske 
Sobote, ki bo s predstavo Tokrat res republika! v režiji Gorazda Žilavca pokazala, kako 
so se odcepitve »Panonske« lotili Prekmurci. Zaključili bomo s predstavo Dekliščina v 
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izvedbi Delavskega prosvetnega društva Senovo, kjer bomo uživali v nenavadni zabavi 
štirih deklet tik pred poroko.

V otroški abonma smo vključili igrane in lutkovne predstave. Posebnega mačka z veliko 
talenti bomo spoznali v glasbeno-lutkovni predstavi Maček Kazimir in miška Valenti-
na. Lutkovno gledališče Maribor bo tudi letos naš gost, tokrat s klasično pravljico Pe-
pelka.  Gledališče Bičikleta, ki je v kovčke zložilo akrobate, leva, vrvohodko in čarodeja 
Veselega cirkusa otožnega klovna, bo uprizorilo čisto pravo cirkuško predstavo. Tudi 
januarska predstava bo cirkuška, prirejena že za dojenčke od šestega meseca staros-
ti dalje. Na koncu želimo otroke razveseliti še s predstavo Kravica in kislica, ki nosi 
sporočilo, da imajo objemi čudežno moč. Da sproščajo, razveseljujejo in povezujejo 
ljudi, kar je pravzaprav tudi namen našega abonmaja. 

Kot že rečeno, koncertne ponudbe ne ponujamo v glasbenem abonmaju, a abonen-
tom zagotavljamo 20-odstotni popust pri nakupu vstopnic za koncerte v organizaciji 
našega Zavoda. 

Želimo vam lepo jesen in ne premrzlo zimo, vmes pa kakšen sproščen in širok nas-
meh. Če ne drugje, pa v naši družbi.

ZKTŠ Vransko
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Glasba: Blaž Jurjevčič
Scena in lutke: Gabrijela Bodlaj
Igra: Melita Osojnik

sobota, 11. oktober 2014, ob 10.00
Glasbeno-lutkovna predstava za otroke od 3. leta starosti.

Trajanje: 30 minut

Glasbeno gledališče Melite Osojnik

Maček Kazimir je poseben maček z veliko 
talenti. Le kaj bi lahko pokazal na Veliki 
avdiciji, ki zmagovalcu za nagrado ponuja 
polet z balonom. Morda pa mu lahko 
pomaga balerina miška Valentina in ga 
nauči plesnih korakov … morda pa z njim 
celo zapleše!
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PePelkA 

Pavel Polák po motivih bratov Grimm

Režiser: Pavel Polák
Avtor likovne podobe: Ivan Antoš

sobota, 8. november 2014, ob 10.00
Lutkovna predstava za otroke od 5. leta starosti.

Trajanje: 45 minut

Lutkovno gledališče Maribor

Ovdoveli drvar Jure v svoj samotni dom 
pripelje novo ženo in njeno hčer Agato. 
Njegova hči Lenka ju lepo sprejme, onidve 
pa jo zvito in pretkano izkoriščata, ob tem 
pa še zasramujeta in zmerjata. Nadeneta ji 
žaljivo ime Pepelka. Nadaljevanje zgodbe je 
znano: Lenka, ki ima na svoji strani iskreno 
prijateljstvo živali, je za svojo dobroto in po-
trpežljivost nagrajena. Zgodijo se čarovnije, 
izgubi se en čeveljček, iskanje lastnice je us-
pešno. Lenka se poroči s princem in srečno 
živita do konca svojih dni. Tako v pravljicah 
mora biti in je tudi v tej.
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Veseli cirkus 
OTOžneGa KlOvna

Likovna podoba in režija: Barbara Bulatović
Igra in tekst: Brigita Leban
Glasba: Zlatko Djogič

sobota, 6. december 2014, ob 10.00
Čisto prava cirkuška predstava za otroke od 3. leta starosti.

Trajanje: 30 minut

Gledališče BIČIKLETA

Otožni klovn Pero se je moral, ker ni bil 
več smešen, posloviti od cirkusa in žal tudi 
svojih prijateljev. S seboj na pot je v iskanju  
prostora pod soncem vzel vse svoje pre-
moženje, spravljeno v kovčkih: zvestega le-
va in hm … nehote mogoče še koga.  
Veseli cirkus otožnega klovna je 30-minutna 
lutkovna predstava iz kovčkov. V njej otroci 
opazujejo akrobatske vragolije, spodbujajo 
vrvohodko, spremljajo čarodeja, občuduje-
jo plesalko ter predvsem pomagajo razve-
seliti otožnega klovna. 
Veseli cirkus otožnega klovna je čisto prava 
cirkuška predstava!
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Glava dOl - nOGe GOR!

Režija: Katja Kähkönen
Igrata: Mateja Ocepek / alter. Rada Kikelj Drašler, Katja Povše
Glasba: Gregor Zemljič

sobota, 24. januar 2015, ob 10.00
Igrana predstava za otroke od 6. meseca starosti.

Trajanje: 40 minut

AEIOU gledališče za dojenčke in malčke

Je živobarvna komedija, predstava o vsako-
dnevnih opravilih in dogodivščinah cirkuške 
družine: Očka Klovna, Mamice Čarodejke in 
Bubuja Akrobata. Razburljiv družinski vsakdan 
na gledališkem odru: od jutranjega prebujanja, 
oblačenja, prvih Bubujevih dosežkov, odhoda v 
varstvo, igre, akrobacij do nočnega sna.
Predstava je vsebinsko, zvočno in likovno pov-
sem prilagojena psihološki in fiziološki stopnji 
razvoja najmlajših otrok. Za to je skrbela otroš-
ka psihologinja. Odigra se neposredno pred in 
med mladimi gledalci, ki sedijo na tleh, v skup-
nem prostoru z igralkama.
Predstava je interaktivna - vzpodbuja malčke 
k sodelovanju. Ekspresivno izraža različna raz-
položenja ter gledalce na neobičajen način 
popelje skozi dnevne rutine.
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krAVicA iN kislicA

sobota, 14. marec 2015, ob 10.00
Igrana predstava za otroke od 3. leta starosti.

Trajanje: 40 minut

Gledališče KU-KUC Lendava

Nepozabna komedija o kravici in gospodu poli-
caju nikogar ne bo pustila ravnodušnega. 
Simpatična kravica, ki pripravlja svojo mlečno 
stojnico za prav posebno »akcijo«, in strogi gos-
pod policaj, ki želi, da sta v njegovi ulici red in 
disciplina, vas bosta spravljala v smeh, otroci 
pa bodo neizmerno uživali ob simpatičnih po-
tegavščinah kravice ter nerodnostih gospoda 
policaja, ki ga bodo s skupnimi močmi poskusili 
prepričati, da prijateljski objemi čudežno delu-
jejo in da ples in dobra volja pozdravita še tako 
kisel obraz.
Predstava je polna odlične glasbe, bogatih ko-
stumov in iskrivih dialogov ter je primerna za 
prav vsako priložnost. 
POSEBNO OPOZORILO: Na dan predstave ne 
parkirajte na pločniku!
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•Režija: Urška Raščan
Igrata: Urška Raščan, Luka Slavic
Izbor glasbe: Luka Slavic
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HalO! OBIROvKe SO TU! 
Ivan Mikek

Režija: Olga Markovič
Igrajo:  Andrej Šram (gospodar Franc), Magda Šalamon (gospodinja Polona), Žan Košenina (njun sin Tone), Anita Drev 
(sosedova hči Micka), Polona Fonda (kmetica Rozika), Marija Rančigaj (vaška vedeževalka Urša), Domen Novak (Anza), Boštjan 
Brišnik (Jaka), Rok Škrap (Pepe), Sandi Jelen (Fric), Maja Rojnik (Ljubica), Nina Markovič Korent (Katica),  Mojca Zakonjšek 
(Anica), Lea Drev (Barica), Nada Topovšek Jelen (Tilka), Aleksandra Mikulic (Zinka), Rok Škrap (štangar Jur), Drago Jambrek 
(haromonikar)

sobota, 18. oktober 2014, ob 19.30
komedija

Gledališka skupina KD Gomilsko

Pred pričetkom 2. svetovne vojne in tudi po njej je Savinj-
ska dolina v času obiranja hmelja zaživela popolnoma novo, 
drugačno življenje. Takrat so hmelj obirali še ročno in obiral-
ke, ki so se pripeljale iz mnogih krajev Slovenije in Hrvaške, so 
popolnoma spremenile siceršnji vsakdan domačinov. Z vseh 
strani je odmevala pesem, ki je bila sicer na vasi že prej doma, 
saj so se ob lepih večerih domači fantje zbirali in prepevali. 
S prihodom obiralk pa je Savinjsko dolino preplavila ena sa-
ma mogočna pesem. Bilo jo je slišati v vseh narečjih, dolenj-
skem, prleškem, prekmurskem, zagorskem, odvisno pač, od 
kod so obiralke prišle. Obiralke so z železniških postaj kmetje 
pripeljali z »lojtrnimi« vozovi in jih nastanili na svojih skednjih 
ali kozolcih. To, da je bilo na senu ali slami naenkrat toliko 
deklet in žensk, je burilo vaške in okoliške fante, da so kaj 
hitro in radi lezli po lestvah in stopnicah k sicer utrujenim 
obiralkam, jim nagajali, se poigravali, no, če pa je bilo še kaj 

več, o tem ne bomo govorili. Ne samo mladi, tudi kak starejši dedec se je zmotil in spozabil – pozabil, da je oženjen, in je, kot 
pravimo, skočil čez plot. Zgodilo pa se je tudi, da se je med obiralko in domačim fantom porodila resna ljubezen in obiralka je 
ostala pri nas v Savinjski dolini.
Bili so to lepi časi. Starejši, ki so te čase doživljali, se jih radi spominjajo. O minulih dogodkih še danes pripovedujejo svojim 
potomcem. »Kasneje so obiralke zamenjali stroji, hmeljevke, ki so nekdaj krasile Savinjsko dolino, so izpodrinile žičnice, utihnila sta 
smeh in pesem na vasi, zamenjal jih je ropot traktorjev in strojev,« je v uvodu v svojo igro Halo! Obirovke so tu! zapisal gospod Ivan 
Mikek iz Vrbja, ki je želel, da bi se to življenje in dogajanje izpred mnogih let ohranilo, da bi današnji rod poznal svojo zgodovino. 
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^eŠPe na FIGI
Marjan Tomši~

Režija: Sergej Verč
Igrajo: Erna Trobec (Jolanda, delavna in poštena Kraševka), Niko Pertot (Jožko, nerodnež, zaljubljen v Jolando), 
Urban Grmek Masič (Štef Petelin, lahkoživ mladenič, veseljak), Silvestra Grižnik-Kačič (Cilka, “pobožna” radoživ-
ka), Igor Rojc (Andželo Vodopivec, kmet, ki se rad zapija), Grozdana Švara (Pepa, Andželova ljubosumna žena), 
Bojana Furlan (Tonca, naivna, a srčno dobra ženska), Edo Škrlj (Džovani Guardjančič, graničar), Branka Guštin 
(Mica, Guardjančičeva žena, energična možača), Jožko Okretič (Tov. Ivan Lisjak, politik), Milena Colja (Tov.ca Polda 
Metelko, občinska uradnica)

sobota, 22. november 2014, ob 19.30
komedija

Gledališka skupina KD »Brce« - Gabrovica pri Komnu

To je izjemno duhovita in spretno napisana komedi-
ja o tem, kako se narod znajde v času, ko gre vse k 
vragu … Sicer velja predvsem za čas takoj po drugi 
svetovni vojni. Velja pa tudi za sedanji čas, ko nas 
spet vodijo žejne preko reke, lačne mimo pravkar 
pečenega kruha. O zvitosti, umnosti in neverjet-
ni iznajdljivosti ljudstva, torej o nenehnem boju za 
preživetje in s tem za ohranitev zakladnice in duše 
naroda, pripoveduje ta komedija ali kot pravi avtor v 
priložnostnem zapisu za gledališki list: »… politiki in z 
njimi razne ideologije prihajajo in odhajajo, narod os-
taja. Vedno znova in znova preživi še tako zvite in lažno 
dobre ali pa odkrito krute cesarje, kraljice, kraljevine, 
republike, diktature … In zdaj, v tem času, se spopada z 
vsemogočno in neznansko zvito, umazano lažno Demokracijo …«
Predstava se je uvrstila na Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije v Postojni.
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slePArJA Vkrilu
Ken ludwig (priredba Klemen Petek)

Režija: Klemen Petek
Igrajo: Tomaž Čretnik (Leo), Andrej Tesovnik (Jack), Petra Strmšek (Meg), David Vodončnik Marovt 
(Duncan), Romana Tesovnik (Audrey), Petra Marovt (Florence), Jure Rojten (Dr. Myers), Gregor Golob 
(Butch)

sobota, 13. december 2014, ob 19.30
komedija

Kulturno društvo Gornji Grad

Brezposelna angleška igralca Jack in Leo 
poskušata v Ameriki uspeti s preigravanjem 
prizorov iz Shakespeara. Ko že skoraj popolno-
ma obupata nad igralsko kariero in življenjem, 
prebereta v časopisu, da stara in zelo bogata go-
spa iz Yorka išče svoja izgubljena nečaka, ki sta 
se kot otroka z mamo odselila v Anglijo, in ju od 
takrat ni videla. Jack in Leo se domislita načrta, 
ki bi jima prinesel veliko denarja. Odločita se, da 
se bosta stari bogatašinji predstavila kot njena 
izgubljena nečaka in pobrala dediščino. 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 in nadvse privlačno nečakinjo stare gospe. Meg obožuje gledališče in je zaročena z dol-
gočasnim pastorjem. Tudi Megino življenje se obrne na glavo, ko spozna sestrični Maxine in Stephanie.
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KR^MaRICa MIRandOlIna
Carlo Goldoni

Režija: Vojko Belšak
Igrajo: Cvetka Jovan Jekl (Mirandolina, krčmarica), Srečko Centrih (Fabricio, natakar), Tomaž Krajnc (kavalir 
pl.  Rippafratta, aristokrat), Krešimir Vrebac (grof pl. Albafiorita, bogat aristokrat), Živko Beškovnik (markiz pl. 
Forlinpopoli, reven aristokrat),  Ana Zupanc (Dejanira, igralka), Danica Lipičnik (Ortenzija, igralka)

sobota, 17. januar 2015, ob 19.30
komedija

KUD »ZARJA« Trnovlje - Celje

Predstavo Krčmarica Mirandolina avtorja Carla Goldonija 
pozna povprečen gledalec predvsem kot komedijo. Kar v 
resnici tudi je. Vendar pa se kljub salvam smeha, ki po nava-
di spremljajo predstavo, in živahnih ter dinamičnih vlogah, 
redki  zavejo eksistencialne stiske, v katero so pahnjeni liki. 
Osnovno gonilo igre je zelo kruto in banalno – denar. So-
cialni deficit se preliva tudi na druga področja in posledično 
določa tudi ljubezenske odnose, ki so zato bolj podobni 
strateški pogodbi in ne posledici zaljubljenosti dveh oseb.
Krčmarica Mirandolina kljub »svoji starosti«, saj je postavlje-
na v čas okoli leta 1740,  neverjetno preseneča s svojo aktu-
alnostjo. Njena prodornost ni zgolj v humorju, ki ga v pred-
stavi ne manjka, ampak v tem, kako s pomočjo le-tega kaže 
ogledalo nam samim danes in tukaj. Pohlep, prevare, laži, 
kraja in razprodaja vrednot po dolgem in počez so vzpored-
nice, ki sovpadajo s trenutnim stanjem v naši družbi.
Mirandolina je navidez prepuščena plavanju v morju, polnem morskih psov. Gospodo, ki jo predstavljajo Grof, Markiz in Ka-
valir, lahko zlahka primerjamo z današnjim kapitalizmom, ki neusmiljeno zahteva vedno nove žrtve, ki so po pravilu večinoma 
nedolžne. Zato se Mirandolina ne bori le za svoj vsakdanji kruh, ampak tudi za osnovno človeško dostojanstvo. Njene želje niso 
gradovi v oblakih, ampak le to, da si lahko s svojim delom prisluži za dostojno življenje. Kaj vse je za to potrebno in kaj mora 
narediti, da se iz plena spremeni v lovca, pa si lahko ogledate v predstavi Krčmarica Mirandolina v izvedbi KUD »Zarja« Trnovlje. 
Seveda ne gre brez srečnega konca. Zabava zagotovljena!
Predstava se je uvrstila na Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije v Postojni.
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TOKRaT ReS RePUBlIKa!
aleš nadai

Režija: Gorazd Žilavec
Igrajo: Domen Baša/Jože Brunec, Barbara Čarni, Peter Jadrič, Boštjan Lačen, Matej Merük, Nenad Perić, 
Sandra Pörš, Boštjan Sinic, Romeo Varga

sobota, 14. februar 2015, ob 19.30
komedija

Gledališka skupina KUD Štefan Kovač Murska Sobota

KUD Štefan Kovač je spet v akciji – tokrat s krstno 
uprizoritvijo in svetovno premiero besedila TOKRAT 
RES REPUBLIKA! Veseloigra na prvo žogo v vzhodnem 
dialektu je farsa na trenutno politično situacijo širše-
ga območja in na mentalno stanje Evrope, s preno-
som na lokalno (v smislu geografije in dialekta) raven. 
Gre za odcepitev “Panonske” od Slovenije, predvsem 
izpod Ljubljane, po vzoru odcepitve Slovenije od Ju-
goslavije in s tem Ljubljane izpod Beograda. Čeprav 
struktura spominja na začetek slovenske dramatike 
(Linhart), so dialogi zelo sodobni in duhoviti. 
Igralci Gledališke skupine KUD Štefan Kovač Mur-
ska Sobota  so v preteklosti že večkrat dokazali, da 
so sposobni odlične dramske interpretacije, zato ne 
smete zamuditi njihove predstave.
Župan Rudolf: »Oskar, idi rajši po šampanjec! … No, v 
glavnon … Tak san srečen ka je možna odcepijtef, ka bi 
te najrajši od sreče gor zdigno … samo me malo v krijži 

rejže, pa nemren … Oskar, ges san dosta premišlavo … Ges nas vijdin kak eno malo Švico!« Tajnik Oskar: » … Švico …?«  
Župan Rudolf: »Ja, man plan! Najprléj se odcejpimo, pa se pridrüjžimo Švici, kak njuf zunanji avtonomni kanton … Ka 
praviš?!« 
Želje in načrti so eno, realnost pa … Bo Panonski deželi uspelo? … Živela Republika Panonska!
Predstava se je uvrstila na Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije v Postojni.
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deKlIŠ^Ina
dave Simpson

Režija: Violeta Tomič
Igrajo: Aleksanda Macur (Ivi), Metka Resnik (Jana), Mojca Brilej Behin (Nika), Vanja Požgaj Ferenčak 
(Sara), Goran Miljanovič (Toni), David Radej (Filip), Boštjan Arh (Darko), Darko Gorenc (Robi)

sobota, 21. marec 2015, ob 19.30
komedija

Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo

Dekliščina je starodavni ritual, ki simbolizira 
prehod iz obdobja deklištva v zrelo, odgovorno 
obdobje žene in matere. To je navidez nepro-
blematičen, a vendar nekako zarotniški ritual. 
Na dekliščini se vse žene, matere, sestre, pri-
jateljice in babice spet spremenijo v mlada 
in nora dekleta, zaradi česar si navidez lahko 
privoščijo veliko več, čeprav nikoli zares ne 
prestopijo meje dovoljenega in spodobnega. 
Kaj naj si privoščijo, če ne ena druge in pa svo-
jih moških, ki se istočasno zabavajo na svojem 
obredu – fantovščini? A če ob vsem tem še pi-
jejo alkohol in pristanejo v klubu s slačifanti, se 
meje nevarno zamajejo. 
Toda vse ostane v okviru komične melodrame, vsi igralci so med sabo povezani v veliko družino, prizori 
so polni duhovitih koreografij in humornih zapletov, nenadnih razpletov, nepričakovanih obratov s 
srečnim koncem. Pričakujete lahko pravo gledališko zabavo.
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OTROŠKI ABONMA 20 EUR
cena predstave za izven 5 EUR

GLEDALIŠKI ABONMA 34 EUR
cena predstave za izven 8 EUR

PONUDBA IZVEN ABONMAJA 30 EUR

Način plačila:
• gotovinsko plačilo celotnega zneska ob vpisu s 5 % popusta,
• plačilo v dveh obrokih:

• plačilo prvega obroka z gotovino ob vpisu,
• plačilo drugega s položnico ali z gotovino v pisarni ZKTŠ do 31. 12. 2014.

POPUSTI
Ob vpisu gledališkega abonmaja nudimo 10 % popusta za upokojence in 30 % popusta za učence in študente. 
Upokojenci uveljavljajo popust z odrezkom zadnje pokojnine ali z upokojensko izkaznico, študentje s potrjenim 
indeksom ali veljavno študentsko izkaznico, dijaki pa z veljavno dijaško izkaznico. 
Imetnikom gledališkega in otroškega abonmaja nudimo 20 % popusta pri nakupu vstopnic za koncerte v organizaciji 
ZKTŠ Vransko.

VPIS ABONMAJEV
Dosedanji abonenti:
• od ponedeljka do petka, od 22. 9. do 10. 10. 2014, od 10.00 do 14.00 v TIC-u (Schwentnerjeva hiša), Vransko 25 
• ob sobotah, od 10.00 do 12.00 v TIC-u (Schwentnerjeva hiša), Vransko 25 

Novi abonenti:
• od ponedeljka do petka, od 29. 9. do 10. 10. 2014, od 10.00 do 14.00 v TIC-u (Schwentnerjeva hiša), Vransko 25 
• v soboto, 4. 10. 2014, 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 ali 031 210 298.
Abonentska izkaznica je prenosljiva.

ceNe ABONMAJeV



NArO^ilNicA ABONMAJA
za sezono 2014/15

IME IN PRIIMEK:

NASLOV:

TELEFON:     STACIONARNI             MOBILNI

E-POŠTA:      

NEPREKLICNO NAROČAM (obkroži številko):
1. OTROŠKI ABONMA
2. GLEDALIŠKI ABONMA 

Število sedežev  (če je naročnik plačnik več sedežev)     

OBRNI



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:      Podpis: 

PREDNOSTI ABONMAJA
• Stalen dan v tednu za obisk predstav. 
• Vedno rezerviran sedež.
• Isti sedež kot lani ali drug po izbiri.
• Cenejši ogled predstav.
• Obveščanje o predstavah.
• 20 % popusta za koncerte v organizaciji ZKTŠ Vransko.
• Druženje s prijatelji.
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ANA kAreNiNA
lev nikolajevi~ Tolstoj

ponedeljek, 17. november 2014, ob 19.30
balet

V SNG Maribor gostuje Balet HNK Zagreb

Eden najbolj kultnih romanov svetovne književnosti 
Ana Karenina, nastal izpod peresa velikega ruskega 
pisca Leva Nikolajeviča Tolstoja, od svojega nastan-
ka v sedemdesetih letih 19. stoletja vznemirja bralce 
po vsem svetu. Fatalna, strastna in prepovedana 
ljubezen Ane Karenine, poročene ženske in matere, 
do mladega grofa Vronskega je postala in ostala neiz-
merna inspiracija številnih gledaliških in filmskih avtor-
jev. Spomnimo se velikih zvezd, ki so utelesile lik te 
tragične žene, razpete med strastjo in družinskimi ob-
veznostmi, ki je pripravljena za svojo veliko ljubezen 
tudi umreti.
Roman je svojo prvo baletno uprizoritev doživel šele 
leta 1972 v znamenitem gledališču Bolšoj, od takrat 
pa je že več velikih baletnih gledališč uprizorilo to raz-
burljivo literarno predlogo na glasbo različnih avtor-
jev.

Glasba: Peter Iljič Čajkovski
Scenska adaptacija romana, dramaturgija: Valentina Turcu
Avtorski glasbeni koncept: Valentina Turcu, Leo Mujić

Koreograf: Leo Mujić
Scenograf: Ivan Kirinčić
Kostumograf: Alan Hranitelj



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:  Tanja Goropevšek

Oblikovanje:  Studio Smart Design, Simona Kropec

Tisk:   Tiskarna Dikplast

Naklada:  1200 izvodov

Izdano:   september 2014


