Spoštovani obiskovalci predstav,
v zadnjih letih smo se omejili na organizacijo otroškega in gledališkega abonmaja, za popestritev organiziramo še kakšen koncert oziroma vam ponudimo ogled opere ali baleta izven
abonmajske ponudbe. Da bi dobili povratno informacijo, smo vam ob zaključku lanske sezone
postavili nekaj vprašanj v obliki ankete. Odgovorov nismo prejeli veliko, a smo vseeno povzeli,
da si v otroškem programu želite daljših, igranih in predvsem smešnih predstav, v gledališkem
pa še vedno komedij. Izpostavljena je bila tudi želja po predstavi domačega društva, ki jo bomo
izpolnili takoj, ko bo predstava postavljena na ogled. Ker Literarno društvo LIvRA načrtuje predstavo slovenskega avtorja, bomo s tem ustregli tudi predlogu po predstavah slovenskih književnikov. Razbrali smo, da si želite predvsem smeha in sprostitve, zato v Gledališkem abonmaju ponujamo šest različnih predstav, ki bodo vse obarvane s humorjem. Tokrat začenjamo
z verjetno vsem dobro poznanim muzikalom Moje pesmi, moje sanje, ki je bil prvič uprizorjen
na Broadwayu leta 1959, v filmski izvedbi je leta 1965 zablestela Julie Andrews, mi pa si bomo
ogledali uprizoritev Kulturnega društva sv. Mihaela iz Grosuplja. Po nekajletnem odmoru bo
novembra nastopilo Amatersko gledališče VRBA Vrbje s predstavo Namišljeni zdravnik, v kateri
bomo spoznali spretnosti zavarovalniškega zastopnika, kar nam lahko še kako pride prav pri
obisku takšne vrste. Decembra se bomo nasmejali Barbari Vidovič, dobitnici nagrade žlahtna
komedijantka, ki v predstavi Oh, teater na humoren način popelje skozi različne »nerodne« življenjske situacije. Januarja bomo naš oder spremenili v smučišče. Gledališče Belansko KD Bohinjska Bela bo v predstavi Johna Godberja Na smučišču uprizorilo čisto pravi smučarski dan. Zadnji
dve predstavi bo zaznamoval igralec Iztok Valič, ki je avtor in režiser predstave Igralska družina v
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izvedbi Gledališča Toneta Čufarja Jesenice; v zadnji predstavi Srečno ločena pa se bo predstavil
v vlogi novo pečenega ločenca Karla ob igralki Violeti Tomič v vlogi njegove bivše žene Metke.
Zadnja otroška predstava lanske sezone je bila zelo dinamična in je navdihnila vse obiskovalce. Zato smo se odločili, da letos v Otroškem abonmaju predstavimo Gledališče KU-KUC z
njihovimi najlepšimi predstavami. Uvrstili smo jih pet, vmes pa za predah in malce drugačnosti
Otroško dramsko skupino Breg skupaj z Baletno skupino SKD F. Prešeren iz Boljunca pri Trstu,
ki nam bosta s prepletanjem plesa in dramske igre predstavili najlepše pravljice in dogodivščine
po pripovedovanju dedkov in babic.
V Ponudbi izven abonmaja ponujamo oktobra v kulturnem domu predstavitev 8. knjige pesmi
Staneta Vidmarja, novembra nas bo obiskal Matjaž Javšnik, prisluhnili bomo Ansamblu Kolovrat,
decembra bo v športni dvorani že tradicionalni koncert Pihalnega orkestra Šoštanj, januarja pa
v cerkvi sv. Mihaela božično-novoletni koncert Slovenskega okteta. Tudi letos se bomo odpeljali
v Maribor, kjer si bomo v Slovenskem narodnem gledališču ogledali muzikal My Fair Lady.
Vabimo vas tudi na prireditve v Schwentnerjevi hiši, o katerih vas bomo obveščali sproti.
Suzana Felicijan Bratož
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PIKA IN CENE V PRAVLJICI

NAŠA PRAVLJICA

Gledališče KU-KUC Lendava

Otroška dramska skupina BREG • Baletna skupina SKD F. Prešeren

sobota, 10. oktober 2015, ob 10.00

sobota, 7. november 2015, ob 10.00

predstava za vse generacije in brezčasne Grimmove pravljice o težavah sodobne potrošniške družbe
Trajanje: 40 minut

plesna predstava
Trajanje: 30 minut
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Najnovejša KU-KUC predstava govori o Piki Nogavički in lumpu Cenetu, ki se srečata na Pikinem podstrešju. Med
kupom stare šare Cene išče evre in nima časa za igro. Pika pa si želi v pravljico, vendar ne more sama. Z otroki naša
junaka potujeta skozi tri najbolj znane Grimmove pravljice - Rdečo kapico, Sneguljčico, Janka in Metko. Srečata lačnega volka, ki ima težave s slovenščino, z Rdečo kapico praznujeta babičin 100. rojstni dan, pokličeta lovca Mirka in
rešita pravljico, nato skozi temno hosto prideta
do gradu, kjer se s čarobnim zrcalom pogovarja
hudobna mačeha, ki si želi pokončati Sneguljčico.
Skleneta zelo ugodno življenjsko zavarovanje in
se z Jankom in Metko celo posladkata. Na koncu
pravljičnega potovanja prideta do zelo pomembnega spoznanja. In kdo dobi pri vsem tem Pikine
evre? Čarovnica! In veste zakaj? … Boste videli v
pravljici!

Po večletnem uspešnem delovanju se otroška dramska skupina Breg, ki deluje pod okriljem SKD Slovenec predstavlja
z novo otroško igro. Tokrat je skupina povabila k sodelovanju baletno in jazz skupino iz SKD F. Prešeren iz Boljunca,
ki ju vodi učiteljica baleta Marjetka Kosovac. Otroci najraje poslušajo pravljice in dogodivščine, ki jim jih pripovedujejo
babice in dedki. Zato se je režiserka Boža Hrvatič odločila, da te pravljice zaživijo tudi na odru s prepletanjem plesa
in dramske igre ... in tako je nastala »Naša pravljica«. V predstavi nastopa 31 otrok starih od štiri
do štirinajst let, ki so skrbno vadili svoje vloge, v
upanju, da bodo s svojo otroško razigranostjo in
veseljem navdušili tudi gledalce in jih popeljali v
pravljični svet.

· OTROŠKI ·

· OTROŠKI ·

Tekst in režija: Boža Hrvatič
Koreografija:
Marjetka Kosovac
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MALINA

Gledališče KU-KUC Lendava

Gledališče KU-KUC Lendava

sobota, 5. december 2015, ob 10.00

sobota, 16. januar 2016, ob 10.00

Najlepša praznična predstava, ki nam pokaže, kaj je zares pomembno.
Trajanje: 30 minut

gostujoča predstava iz dežele Vililandije
Trajanje: 35 minut

Predstava Novoletna.net je praznična izpeljanka ene najuspešnješih KU-KUC predstav - PAKET PIKA NET iz leta 2012.
Zgodbica o jelenčku Netu in njegovi najboljši prijateljici srnici Piki se dogaja na jasi sredi zasneženega gozda, na
silvestrov večer, ko njuno igro skrivalnic zmoti veliko in skrivnostno darilo. Net je prepričan, da ga je poslal njegov
slavni bratranec Rudolf, ki mu je obljubil, da ga bo na prednovoletno noč prišel iskat, da bi skupaj poletela v nebo. V
darilu s Piko najdeta nekaj nenavadnih, otrokom
pa prav dobro znanih “pošastic”: radio, televizijo,
računalnik in telefon. Najmlajše gledalce najbolj
zabava njuna nevednost in nerodnosti ob uporabi sodobne tehnologije, odrasle pa predstava na
prav posebno iskriv način opomni, da so prazniki
čas, ko se je dobro ustaviti in za trenutek pomisliti, kaj je zares pomembno.
Sodobna predstava je polna čustev, glasbe in
znanih situacij iz realnega življenja otrok. Zimska pravljica o Netu in Piki je čudovito praznično
darilo za otroke vseh starosti ali najlepši uvod v
prihod katerega od dobrih mož.

Zgodba o dveh Malinih, ki sta imela nenavadno željo postati velika čez noč,
vas bo nasmejala, hkrati pa spomnila, kako lepo je biti otrok. V deželi Vililandiji
imajo namreč čudežno napravo Činkušampi, ki pričara prav vse in s katero lahko čarajo le Velini. A kljub temu, da je činkulinkanje za Maline prepovedano,
se Malina odločita, da se bosta začinkulinkala v Velina in čez noč zrasla. Ob
nerodnih in hecnih pripetljajih s Činkušampijem in strogim in velikim Gombo
se boste zabavali in smejali tudi Velini. Še dobro, da Malina lahko na pomoč
prikličeta Veline iz občinstva, ki dosežejo velik rdeč bumblin in jima pomagajo odčinkulinkati kar sta zakuhala. Malina skozi napeto in smešno dogajanje
spoznata, da bosta rajši za nekaj časa še majhna in bosta velika nekoč … ko
bosta velika.

· OTROŠKI ·

· OTROŠKI ·
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NOVOLETNA.NET

Pravljična predstava nas popelje v čudežno deželo Vililandijo, kjer je vse
mogoče, tudi zrasti čez noč. A tako kot pri nas imajo tudi v Vililandiji pravila.
In kdor ne uboga, mu zraste … Kaj več pa ne izdamo! Pokukajte v Vililandijo
in izvedeli boste!
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SMETIŠÈNI ŠKRAT

Gledališče KU-KUC Lendava

Gledališče KU-KUC Lendava

sobota, 27. februar 2016, ob 10.00

sobota, 12. marec 2016, ob 10.00

Diši po pravem prijateljstvu.
Trajanje: 40 minut

navihana EKO predstava
Trajanje: 35 minut

Pravo prijateljstvo, dobri sosedski odnosi, odlična reggae glasba in dihurji prdci so le delčki iz predstave Soseda in pol.
Dihurči in Pavli sta namreč soseda in najboljša prijatelja. Veselita se skupnega potovanja na Jamajko. Kovčke imata
že pripravljene za odhod, a kmalu spoznata, da bo eden moral ostati doma in skrbeti za njuno ribico in palmico ...
Prične se zanimivo sosedsko tekmovanje. Kateri od živalskih prijateljčkov bo ostal doma? Včasih se življenje zasuka na
prav poseben način … Skozi razgibano zgodbico,
ki se odvija ob sanjarjenju o Jamajki, tekmovanju
in nedolžnem sosedskem nagajanju, otroci prepoznajo pripetljaje iz resničnega sveta in se skozi
smeh in napete situacije veliko naučijo.

Kaj dobimo, če premešamo lutke, igro, sodelovanje otrok in detektivski čut? Humorno in interaktivno predstavo z
ekološko tematiko, ki povsem prevzame majhne in velike.

Nepozabna zgodba je polna iskrivih dialogov, zanimivih preobratov, humornih situacij in bo zagotovo napela vaše smejalne mišice.
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V naš pravljični živalski vrt se je prikradel smetiščni škrat. Povsod je nasul smeti in se skril neznano kam. Slon, oskrbnik živalskega vrta in njegovi pomočnici papiga
in opica so nad razdejanjem zgroženi. Nemudoma se odpravijo iskat nepridiprava, a kaj ko se
jim ta zmeraj izmuzne. Na pomoč jim priskočijo
otroci. Skupaj izvedejo pravo detektivsko akcijo,
izdelajo škratolovko in ujamejo lumpa. Odnesejo ga na policijsko postajo in spravijo za zapahe.
Otroci pomagajo slonu in papigi počistiti smeti
in pravočasno odpreti živalski vrt za vse obiskovalce. Ob smehu in glasbi bomo v preddverju našega malega živalskega vrta rešili »največjo
ekološko zagato na svetu« in z njo vso naravo
pred onesnaženjem.

· OTROŠKI ·

· OTROŠKI ·

SOSEDA IN POL
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MOJE PESMI, MOJE SANJE

NAMIŠLJENI ZDRAVNIK

KD sv. Mihaela Grosuplje

Amatersko gledališče VRBA Vrbje

sobota, 17. oktober 2015, ob 19.30

sobota, 14. november 2015, ob 19.30

Po istoimenskem filmu priredil Joe Ekart.

Hans Weigel
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Režija: 			
Brigita Škulj in Štefka Zaviršek
Pomoč pri organizaciji: Marjan Adamič
Aranžma pesmi:
Klemen Kotar
Igrajo: Ana Omejec (Marija), Stane Zupančič (stotnik von Trapp), Elizabeta Košir (Liza), Zala Klavs (Greta), Ožbej Škulj
(Kurt), Monika Mohar (Luiza), Barbara Čakš (Brigita), Karmen Čakš (Marta), Mihej Škulj (Johannes), Matija Omejec
(Rolf), Vera Hitij (baronica Schraeder), Jože Klavs (Max Detweiller), Ambrož Zaviršek (služabnik Franz), Slavka Potokar
(gospodinja ga. Schmidt), Janez Kozlevčar (nemški oficir), Tone Kutnar (nemški vojak), Marjana Skubic, Katja Bregar,
Danica Kutnar, Petra Skubic (redovnice), plesalci folklorne skupine KD sv. Mihaela (gostje na zabavi)
Zgodba nas popelje na Tirolsko v čas tik pred drugo svetovno vojno.
Pripoveduje o družini mornariškega stotnika s sedmimi
otroki, ki jim je umrla mati. Oče jih je po vojaško strogo vzgajal. Mater jim je poskušal nadomestiti z vzgojiteljicami, ki pa
so jih, v njegovi odsotnosti silno živahni in nagajivi otroci, kar
po vrsti preizkušali in odganjali. Oče se po pomoč obrne v
bližnji samostan, od koder pošljejo v družino von Trapp pripravnico Marijo. Nerada sprejme nalogo, a jo prepozna kot
božjo voljo in se nekoliko negotova poda k stotnikovi družini.
Med otroke prinese bolj sproščeno vzdušje in tudi stotnikovo srce se omehča. Z dobro voljo in pesmijo se vrneta v
hišo ljubezen in zaupanje, ki sta temelj lepih odnosov v vsaki
družini.

komedija

Režija: Gojmir Lešnjak Gojc
Igrajo: Frenk Železnik (Hary Holt, zavarovalni zastopnik), Milan Vogrinc (dr. Hladny), Andrej Čehovin (Peter Mlinarič),
Ingrid Smrkolj (Neli Mlinarič), Boštjan Regulj (Frenk Mlinarič), Anita Križanec (Pigi Mlinarič), Tjaša Potočnik, Inga Sirše,
Leonora Meh (Mimice, služkinje)
V bogati družini Mlinarič pričakujejo znamenitega
zdravnika, ki naj bi pregnal sinu Frenku duševne
motnje. Po pomoti v družino sprejmejo Harya
kot zdravnika. Hary, zdravnik in psihiater, je v ta
položaj zašel po pomoti in popolnoma nehote.
V resnici je zastopnik zavarovalniške družbe.
Njegov poklic zavarovalniškega zastopnika mu
narekuje precejšnjo mero iznajdljivosti in spretnosti, zato se v novi vlogi psihiatra hitro znajde.
Svoji nalogi je povsem kos. Ne »ozdravi« pa samo
sina, temveč rešuje težave vseh stanovalcev hiše.

· GLEDALIŠKI ·

· GLEDALIŠKI ·

muzikal
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OH, TEATER

NA SMUÈIŠÈU

Talija – ustvarjalni laboratorij

Gledališče Belansko KD Bohinjska Bela

sobota, 12. december 2015, ob 19.30

sobota, 23. januar 2016, ob 19.30

John Godber
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komedija

Režija: Michael A. Green

Režija: Bernarda Gašperčič

Igra:

Igrajo: Lojze Ropret (Chris Baxter), Zdenka Pintar (Alison Allan), Tomaž Bregant (Dave Trueman), Francka Smolej
(Beverly Ryan), Maja Poklukar (Melissa Grey), Vinko Bric (Toni)

Barbara Vidovič

Je teatralični stand up. Je ura ženskega pogleda
na svet. Je lahkotno razmišljanje o resnih zadevah.
S svojim humorjem nas zapeljujejo štirje različni
liki, nas nasmejijo in malo razjezijo, nikakor pa
nas ne pustijo ravnodušne.
V uri smeha nas Barbara Vidovič, dobitnica nagrade »žlahtna komedijantka« na humoren način
popelje skozi različne »nerodne« življenjske situacije. V predstavi nastopa kot Marta – rekviziterka, Brigitka – garderoberka, Rozalija - bivša prvakinja, igralka z zgodovino in Angelca – snažilka, ki
ima samo enega sogovornika, ki mu zaupa vse
grehe, ki jih vidi okrog sebe, v otrocih, sosedih,
celo v lastni sestri.

Angleži pridejo na smučanje v Kranjsko Goro.
Duhovit DJ pri lokalni radijski postaji Chris in prijazna, čustvena Alison sta skupaj že 20 let. Malce
vetrnjaški frajer Dave se je po šestih mesecih
poznanstva prišel zabavat s prekipevajočo,
čenčasto Beverly. Snobovska, lahko pohotna
Melisa se pridruži šoli smučanja, ki jo vodi lahkoživ smučarski učitelj Toni, ki se rad zabava. In v
skupini se začnejo odvijati zanimivi odnosi ...

· GLEDALIŠKI ·

· GLEDALIŠKI ·

monokomedija
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IGRALSKA DRUINA

SREÈNO LOÈENA

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Valič teater

sobota, 20. februar 2016, ob 19.30

sobota, 19. marec 2016, ob 19.30

Iztok Valiè

Iztok Valiè

komedija

Komedija govori o življenju in delu igralske družine v gledališču. O
njihovem prizadevanju, da bi svoje gledališče ohranili in ubranili
pred tegobami sedanjega časa, saj v njem vidijo pomemben del
svojega življenja. Nenadoma pa pride naročilo in denar s strani
župana, da za potrebe njegove predvolilne »kampanje« pripravijo
gledališko predstavo.
Odločijo se za Shakespeara, katerega misli so večne in pravšnje za
vsak čas, za igro »Romeo in Julija« in vaje se pričnejo. Tu pa sedaj
naletimo na številne probleme, zaplete, težave in neumnosti, ki so
lastne vsem igralcem in gledališčem.

Režija: Jaša Jamnik
Glasba: Gregor Strniša
Igrata: Violeta Tomić in Iztok Valič
Komedija govori o paru srednjih let, ki se loči.
Toda - kako razdeliti imetje, kje živeti in kaj reči
hčerki, ki nič ne sluti? Kako srečno ločen oditi
na prvi »randi« in s kom? Zakaj hoče ravno tvoj
najboljši prijatelj ali prijateljica zlesti med rjuhe s
tvojo bivšo oziroma bivšim. To je huda komedija
človeških neumnosti in resnic.

· GLEDALIŠKI ·

Igrajo: Darka Rebolj, Tatjana Košir, Matjaž Peskar, Klemen Košir, Sašo Dudič, Petra Kržan, Elizabeta Žnidaršič,
Ivan Berlot, Metka Frelih, Lojze Ropret, Jasna Koron, Milan Trkulja, Aleksander Pozvek, Franci Koražija, Bojan
Dornik, Klemen Klemenc, Gašper Stojc, Luka Bregant
foto: Janez Pelko

· GLEDALIŠKI ·

Režija: Iztok Valič

komedija

Študij predstave Shakespearove igre Romeo in Julija nehote
prične razkrivati tudi njihovo raznoliko politično pripadnost in s tem tudi nepozabljena sovraštva in zamere iz preteklosti, ki nikoli niso bila razrešena. A vse preseneti ljubezen med mladima igralcema, ki pa (kot v igri) pripadata politično
nasprotnima družinama. Vendar želja po igranju in gledališču na koncu le zmaga, kajti vmeša se mati narava, ki sama
poskrbi za tak konec, da se svet lahko vrti naprej.
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Vse dogajanje v predstavi pa je polno humorja, igrivosti, nerodnih in komičnih situacij, ki se dogajajo znotraj procesa
vaj. Humorju botrujejo tudi karakterne posebnosti posameznih igralcev, kajti vsaka igralska družina je kot en velik
otrok, ki ga, hočeš ali nočeš, moraš imeti rad.
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STRIPTIZ

predstavitev 8. knjige pesmi Staneta Vidmarja

monokomedija Matjaža Javšnika

sobota, 10. oktober 2015, ob 19.30

petek, 20. november 2015, ob 19.30

v Kulturnem domu Vransko

v Kulturnem domu Vransko

Stane Vidmar pravi, da njegove pesmi živijo in nastajajo samo, če
jih poje med ljudmi.
V nastopu nam bo skozi pesmi povedal svojo življenjsko zgodbo.

V Striptizu se Matjaž Javšnik sprehodi skozi slovenske posebnosti in zanimivosti, pa tudi skozi naše prednosti in slabosti. V smehu se bomo spoprijeli z dvojino, ljubeznijo do
pločevine, ki se blešči iz garaž in nadstreškov, z družinskimi
vezmi, s športnimi uspehi, slovenskimi šolami, z graditvijo
kariere, interesnimi skupinami, javno upravo - pa vse do rak
rane naše družbe - politike.
Seveda Matjaž Javšnik tudi tokrat ne bo pozabil na pregovorno slovensko zavist, kar nas dela izjemne ne le v evropskem,
temveč kar v svetovnem merilu.

· PONUDBA IZVEN ABONMAJA ·

· PONUDBA IZVEN ABONMAJA ·
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VEÈERNI ZVON
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MY FAIR LADY

komedija s koncertom

muzikal

sobota, 28. november 2015, ob 19.30

petek, 11. december 2015, ob 19.30

v Kulturnem domu Vransko

v SNG Maribor, organiziran avtobusni prevoz
Dirigent:
Režija:
Člani narodno-zabavne skupine
Kolovrat se znajo preleviti tudi v
igralce in tako so pripravili igrano
komedijo »Kdo je Kolovrat«, ki na
izjemno šaljiv način prikaže avdicijo
za ansambel.
Člani ansambla so tako pokazali
ne samo glasbeni, temveč tudi
igralski talent.
Po predstavi
koncert.

sledi

še

njihov

Simon Robinson
Paul-Émile Fourny

Muzikal v dveh dejanjih My Fair Lady postavlja v ospredje družbeno “komolčarstvo” Elize Doolittle, mlade, neodvisne in ambiciozne, toda malomarne in nekultivirane
prodajalke cvetja iz londonskega predmestja Cockney,
ki se želi z lepšimi manirami in rafinirano govorico na
vsak način prebiti v visoko družbo, zato poišče strokovno pomoč pri pedantnem in nadutem profesorju fonetike Henryju Higginsu.
Številni glasbeni kritiki so glasbeno gledališko delo
označili za popoln muzikal, saj izpolnjuje tako rekoč
vse kriterije, ki zagotavljajo njegov uspeh: poleg prepoznavnih in tudi naivnemu ušesu dostopnih melodij se
ponaša z všečno zgodbo, zbadljivo, a lahkotno družbeno kritiko ter s komičnimi liki in situacijami, s katerimi se
občinstvo lahko vedno znova poistoveti.
Muzikal My Fair Lady predstavlja železni repertoar vseh
sodobnih glasbenih gledališč.

· PONUDBA IZVEN ABONMAJA ·

· PONUDBA IZVEN ABONMAJA ·
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KDO JE KOLOVRAT
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PIHALNI ORKESTER ŠOŠTANJ Z GOSTI

SLOVENSKI OKTET

koncert

božično-novoletni koncert

torek, 22. december 2015, ob 19.30

petek, 8. januar 2016, ob 19.30

v Športni dvorani Vransko

v cerkvi sv. Mihaela na Vranskem

Pihalni orkester Šoštanj nadaljuje s tradicijo prazničnih koncertov, ki jih vedno odlikuje odlična glasba skoraj
stočlanskega ansambla z zanimivimi gosti. Na Vranskem so doslej nastopili z Vladom Kreslinom, Borisom Kopitarjem,
Ansamblom Golte, Ansamblom Saša Avsenika, z Gadi in s Kvatropirci.

Slovenski oktet je prvič zapel leta 1951 v Slovenski filharmoniji in vse od tedaj velja za najbolj reprezentativen slovenski
moški vokalni komorni ansambel. Osnovno poslanstvo okteta je ohranjanje in plemenitenje slovenske vokalne glasbe.
V dosedanjem dolgem in bogatem obdobju delovanja se je zamenjalo preko 40 pevcev. Vsi so čutili izjemno predanost
in pripadnost narodu, ki so ga nosili v imenu. Nekateri od njih so bili vodilni slovenski solisti svoje generacije in so
nastopali v največjih koncertnih in opernih hišah doma in po Evropi, drugi so bogatili zven okteta s svojo ljudskostjo,
neposrednostjo in toplino.
V teku let je odličnost sestava vzdrževalo in usmerjalo pet umetniških vodij: Janez Bole, dr. Valens Vodušek, Darijan
Božič, Anton Nanut in dr. Mirko Cuderman. Od leta 2008 je njegov umetniški vodja Jože Vidic, prvak Slovenskega
narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana.

foto: Janez Kotar

Na petkovem večeru se bo sestav: Vladimir Čadež, Tim Ribič, Marjan Trček, Janez Triler – tenor, Jože Vidic, Darko Vidic
– bariton, Janko Volčanšek, Matej Voje – bas predstavil z božično-novoletnimi skladbami.
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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

PONUDBA IZVEN ABONMAJA

Cene so različne. Informacije v TIC Vransko.

NAROÈILNICA ABONMAJA
za sezono 2015/16
IME IN PRIIMEK:
NASLOV:

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. 2015.
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 21. 9. do 2. 10. 2015, od 10.00 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 telefonske številke:
03 703 12 11, 031 210 298 ali 041 919 829.

TELEFON:

STACIONARNI				

MOBILNI

E-POŠTA:
NEPREKLICNO NAROČAM (obkroži črko):
a)
b)

OTROŠKI ABONMA
GLEDALIŠKI ABONMA

število sedežev 		

(če je naročnik plačnik več sedežev)

Abonentska izkaznica je prenosljiva.

24

OBRNI

25

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.

Plačilo (ustrezno obkrožite):
a) ob vpisu z gotovino (5 % popusta)
b) na dva obroka (ob vpisu in s položnico)

Datum:					Podpis:

26

ODER
ZASILNI IZHOD

Z izpolnitvijo naročilnice se zavezujem abonma plačati in v primeru zamude s
plačilom več kot 30 dni dovoljujem tudi sodno izterjavo dolga.

dvorana Kulturnega doma Vransko
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Prodaja vstopnic:
TIC Vransko, Vransko25		
T: 041 919 829
						
E: zkts.vransko@siol.net
Nakup vstopnic je mogoč tudi: • pri blagajni Kulturnega doma Vransko,
			
pol ure pred predstavo ali koncertom,
			
• preko spleta: www.mojekarte.si.

Lektoriranje:
Oblikovanje:
Tisk: 		
Naklada:		

Marija Kronovšek
Studio Smart Design, Simona Kropec
Tiskarna Dikplast
1200 izvodov

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

