ABONMA
2016/17
otroški • gledališki

Dragi obiskovalci naših prireditev,
letošnjo gledališko sezono, že deseto po vrsti, začenjamo sredi oktobra s predstavo otroškega abonmaja. Ta bo spet
raznolik, saj bodo na ogled tako igrane predstave v izvedbi otroških in mladinskih skupin kot tudi igrano-lutkovne predstave Lutkovnega gledališča Maribor, LG FRU-FRU in KD Smeško, v vesele decembrske dni pa bomo vstopili s klovnsko-cirkuško predstavo Teatra Cizamo. Skupni imenovalec vseh otroških predstav je, da so zasnovane vzgojno-poučno
in prinašajo kup koristnih nasvetov in podatkov o notranji lepoti, pravilnem in napačnem ravnanju, čarovništvu, uporabi
zelišč, delovanju tržnic, o nevarnostih v prometu in pravilih obnašanja na cesti, o ljubezni in prijateljstvu ter tudi o človeški
zlobi.
Prav zaradi sporočila, ki ga prinašajo, so otroške predstave zelo zanimive tudi za odrasle. Zato smo letos uvedli novost
in 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. Ker pa nekatera društva delujejo že polprofesionalno in ustvarjajo po več kot eno predstavo letno, pridejo tudi
pri nas večkrat na vrsto. Takšno je Gledališče Zarja iz Celja, ki se bo februarja predstavilo s Shakespearjevim Macbethom.
Pravzaprav gre za avtorsko besedilo Tomaža Krajnca in Nejca Jezernika, ustvarjeno po motivih Shakespearovega Macbetha. Oba avtorja sta prejela posebno priznanje regijskega selektorja Mihe Goloba za idejo, koncept, adaptacijo in režijo
predstave, ki se je uvrstila na 55. Linhartovo srečanje - festival gledaliških skupin Slovenije. Vsekakor izvirna predstava,
s katero so v KUD Zarja Trnovlje obeležili Shakespearovo leto. Večkrat smo že gostili KD Janez Jalen iz Notranjih Goric.
Tokrat prihajajo s predstavo Goli pianist, ki se tudi lahko pohvali z uvrstitvijo na Linhartovo srečanje v Postojni. Prvič se
bomo srečali s kulturnim društvom iz Nove Štifte, se nasmejali zapletom v komediji Poročil se bom s svojo ženo, ki sodi med
največkrat uprizorjene predstave v amaterskih gledališčih. Tudi komedija Marca Camolettija Strogo zaupno je doživela
popolno preobrazbo v priredbi Tanje Kastelic in gledališke skupine Teloh. Romantična komedija Trikrat da se na duhovit
način ukvarja z iskanjem prave ljubezni, tako da lahko zaključimo, da bo glavna tema letošnjega gledališkega abonmaja
iskanje zakonske sreče.

2

Ponudbe izven abonmaja nismo uvrstili, ker vas bomo o njej pravočasno obveščali v napovedniku dogodkov v Občinskem informatorju, dodajamo le namig o dobrodelnem koncertu za Žarek upanja. Ker pa je prav, da deseti abonma
posebej počastimo, zlasti še tiste, ki v njem vztrajate celotno obdobje, bomo v skupaj preživetih zimskih večerih poskrbeli
še za kakšno prijetno presenečenje.
Suzana Felicijan Bratož
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KOSMATA ABA
Lilijana Praprotnik – Zupančič
Otroška dramska skupina Vandotki pri KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
sobota, 15. oktober 2016, ob 10.00
igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 40 minut

· OTROŠKI ·

Režija in priredba: Metka Frelih
Žaba Rega ni zadovoljna s svojim izgledom, zato se odloči, da bo spremenila zunanji videz. Prepričana je, da jo bo to
osrečilo, a razočarana ugotovi, da je najlepša taka, kakršna je bila pred čarovnijo.

OTROŠKA DRAMSKA SKUPINA VANDOTKI
PRI KPD JOSIP LAVTIŽAR KRANJSKA GORA
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HOP V PRAVLJICO
Tomaž Lapajne Dekleva • KD Smeško
sobota, 12. november 2016, ob 10.00
igrano-lutkovna predstava za otroke od 3. leta starosti, 30 minut

Režija in priredba: Anita Požin
Igrano-lutkovna predstava Hop v pravljico je zgodba o nagajivem Tinčku, ki si pred kosilom noče umivati rok. In po
takšne otroke pride čarovnica. Pa ne katerakoli čarovnica, ampak tista iz pravljice Janko in Metka! Tinček nima sestrice,
ki bi mu pomagala na prostost. K sreči pride mimo lovec iz Rdeče kapice … Nerodnemu lovcu pomaga rešiti Rdečo
kapico in babico, volka pa vrže v vodnjak. Z zvijačami iz Sneguljčice se spretno znebi čarovnice
in čarovnija ga iz pravljičnega sveta in zmešnjave
pravljic vrne domov …
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SIRKEC, SIRKEC
Teater CIZAMO
sobota, 3. december 2016, ob 10.00

· OTROŠKI ·

klovnsko-cirkuška predstava za otroke od 3. leta starosti, 40 minut
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Zupi si najbolj od vsega želi, da bi ga otroci sprejeli in imeli radi. Zato jih celo poskuša podkupiti z največjim darilom na
svetu. Vendar darilo, v veselje vseh prisotnih, nemudoma stori žalosten konec. Pa kaj bi se sekirali …
Kaj pa če Zupi namesto darila otrokom raje odigra predstavo? Bi radi videli najbolj poreden klobuk na svetu? Bi želeli
sodelovati v cirkuški točki?

COPRNICA DRAGICA
Marijana Jelić • Lutkovno gledališče Maribor
sobota, 28. januar 2017, ob 10.00
lutkovna predstava za otroke od 3. leta starosti, 35 minut
Režija: Svetlana Patafta
Dragica je odlična zeliščarica, ki v naravi išče zdravilne rastline in zelišča. Pripravlja čaje, sirupe, med, začimbe, dišave in
vsemogoče druge pripravke ter s svojo spretnostjo zdravi ljudi in jim lepša življenje. Kopriva, kamilica, regrat, meta, sivka, žajbelj,
materina dušica, trpotec in bezeg so samo nekatere rastline, ki jih uporablja in prodaja na mestni tržnici. Nekateri someščani
ne razumejo njene povezanosti z naravo in Marica jo nekega dne obtoži, da je čarovnica oziroma coprnica. V mestu nastane
zmeda, saj vsakdo v Dragici najde krivca za svojo tegobo
ali slišano laž, zato sodnik Matija skliče porotnike, da se
skupaj odločijo o obtožbi. Dragica jim razkrije prave vzroke
njihovih skrbi, sodnika pa ozdravi zobobola. Na srečo se
pojavi tudi ribič Jurij, Dragičin prijatelj in skrivna ljubezen,
ki edini glasno pove, da Dragica ni kriva, česar jo dolžijo ...
Danes je drugače kot v srednjem veku, saj ljudje začimbe
in zdravilne rastline uporabljamo brez strahu, da bi nas
kdorkoli obtožil čarovništva. Vendar pa sta strah pred
neznanim in nerazumevanje vsega, kar nam je tuje, še
kako živa. V predstavi želimo nagovoriti mlade gledalce,
naj bodo zvesti temu, kar jim je blizu, svojim željam in
potrebam, tako kot Dragica v predstavi ostane zvesta
naravi in sebi. Naj bodo tudi oni spoštljivi do drugih, do
izročila in do narave.
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OBUTI MAÈEK
Andrej Rozman Roza • Gledališka skupina O’Klapa
sobota, 11. februar 2017, ob 10.00
družinski mijauzikel za vse generacije, 40 minut

· OTROŠKI ·

Režija: Sanja Vogrič
Glasba: Patrick Quaggiato
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Gledališka skupina O’Klapa, ki jo sestavljajo mladi člani Skupnosti družin Sončnica iz Gorice, je začela delovati jeseni
2010 s priložnostno igrico za vsakoletno miklavževanje. Odigrala je številne gledališke igre in za svoje nastope prejela
pomembna odlikovanja.
Nenadoma se mlinarjev sin Matic
znajde brez strehe in denarja, ko
mu od očetove dediščine ostane le
hišni maček. Začetek vsi poznamo.
Kaj pa zdaj? Pozabite na vse, kar
veste o obutem mačku. Pozabite na
pravične sodnike, odločne junake,
olikane princeske, modre kralje in
elegantne kraljice. Pozabite klasično
pravljično vzdušje in pustite se presenetiti v modernem družinskem
mijauziklu, ki je skupek petja, plesa, igralskih prepletov in vsebinskih
preobratov. Pripravite se na igro,
kjer nič ni tako, kot mora biti.

BINE IN PROMET
LG FRU-FRU
sobota, 11. marec 2017, ob 10.00
izobraževalna lutkovna predstava za otroke od 4. leta starosti, 40 minut

Bine, Lučka in Jaka so prijatelji. Stanujejo v isti ulici, hodijo v isto šolo in se
najraje igrajo skupaj na domačem dvorišču. Otroška igra pa soseda Janeza,
ki je nočni vratar, zelo jezi, saj ne more spati. Zato se otroci sami odpravijo
na šolsko igrišče. Pot do tja pa zna biti nevarna, saj morajo prečkati prometno cesto …
Predstava nagovarja najmlajše in jih na igriv in humoren način seznanja z
nevarnostmi v prometu in pravili obnašanja na cesti.
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POROÈIL SE BOM S SVOJO ENO
Marjan Marinc

Kulturno društvo Gorenje
sobota, 22. oktober 2016, ob 19.30

· GLEDALIŠKI ·

komedija

Režija: Barbara Trebižan
Igrajo: Pavel Fužir (zdravnik), Petra Mogel (Milena, njegova žena),
Katja Ramšak (Irena, Milenina prijateljica), Marjana Boruta (Pepi,
gospodinja), Damjan Rožič (Miha, Janezov prijatelj), Franc Fužir
(Polde, Milenin oče), Ana Boršak (Kati, Janezova mama), Drago
Tamše (Vili)
»Majhni otroci – majhne skrbi, veliki otroci – velike skrbi,« imata v mislih
Polde in Kati, ko prideta »reševat« propadel zakon svojih otrok, Milene
in Janeza, ki sta še do pred kratkim premogla dovolj ljubezni, zaupanja
in potrpljenja, da sta složno živela v najemniški sobici.
Marjan Marinc, slovenski pisatelj, dramatik, gledališki igralec in režiser
je v komediji Poročil se bom s svojo ženo duhovito prikazal težave, ki
pestijo mlad zakonski par v šestdesetih letih preteklega stoletja. Dobrih petdeset let po tem igralci Kulturnega društva Gorenje ugotavljajo, da se menjajo generacije, problematika in humor pa ostajata
mlada, aktualna.
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TRIKRAT DA

Robin Hawdon
Ta bol’ teater Kranjska Gora
sobota, 19. november 2016, ob 19.30
romantična komedija

Režija: Tatjana Peršuh
Igrajo: Petra Mlinar (Ann), Polona Bačnar (Diana), Nataša Vidic (Holly), Stane Jakelj (Jamie), Marko Koder (Geoff),
Fredi Grilc (Tom)

Lahkotna komedija daje občutek, da je vsako težavo možno rešiti mirno in v korist vseh.
To pa je razlog za dobro voljo. Kljub zapletom je zgodba preprosta. Mlado nevesto tik pred
poroko zamika ženinov najboljši prijatelj; nakar
sestra prvega domov pripelje pokazat svojega
‘ta novega’, ki se na prvi pogled zaljubi v nesojeno nevesto. Tako ima mladenka kar naenkrat
na izbiro tri junake. S katerim bo našla pravo
ljubezen?
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STROGO ZAUPNO
Marc Camoletti

Dramska sekcija Teloh Tabor
sobota, 17. december 2016, ob 19.30
komedija

· GLEDALIŠKI ·

Režija in priredba: Tanja Kastelic
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Igrajo: Metka Zimšek (Ruža Cvetković), Tomaž Aubreht (receptor Srečo), Matjaž Ošlak (Lidija Robida), Davorin
Drnolšek (Helenca Robida), Anja Mlakar (oče Dominik), Jana Sotlar (oče Izidor), Blaž Kovče (Robert), Matej
Demšar (Bruno)
Komedija Strogo zaupno je priredba, saj jo je režiserka postavila v čas Jugoslavije in tako gledalcem
pričarala nekaj jugonostalgije.
Dogajanje se odvija v hotelu Slavija, kjer poteka
operacija Strogo zaupno – agentki, preoblečeni v
kapucina, ter agenta, preoblečena v teto in njeno nečakinjo, iščejo agentko Ivano Pikolovsko iz
Beograda, ki naj bi nekemu agentu v hotelu predala pudrnico, v kateri je skrit ključ Titovega sefa z
dragoceno vsebino. Jugoslovanska agentka Ivana
Pikolovska se sicer izdaja za slavno pevko Ružo
Cvetković in jo receptor Srečo kljub popolnoma
polnemu hotelu inkognito nastani za eno noč v
sobi, ki je bila namenjena Ivani Pikolovski. Vse skupaj zaplete skriti Ružin oboževalec Bruno, ki jo
omami, da bi ji izpovedal ljubezen. Po številnih
komičnih zapletih in preobratih je na koncu operacija Strogo zaupno uspešno izpeljana.

AGENCIJA ZA LOÈITVE
Andrej Jelaèin

Kulturno društvo Lojze Savinšek Nova Štifta
sobota, 21. januar 2017, ob 19.30
ljubezensko-kriminalna komedija

Priredba: Branka Pistotnik
Igrata: Ivo Tesovnik (ločitveni agent), Branka Pistotnik (ločena stranka)

Agencija za ločitve je donosen posel, saj se v
vsakem zakonu kdaj zalomi. Zaradi tega je gneča
na agenciji trenutno zelo velika. Posel cveti do
trenutka, ko v agencijo za ločitve vstopi ločena razočarana in temperamentna gospa, ki se odloči
prevzeti umazane posle ločitve v svoje roke.
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MACBETH

William Shakespeare, Toma Krajnc, Nejc Jezernik
Gledališče Zarja Celje
sobota, 18. februar 2017, ob 19.30
tragedija

· GLEDALIŠKI ·

Režija: Tomaž Krajnc
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Igrajo: Srečko Centrih (Angus), Žiga Medvešek (Banquo), Živko Beškovnik (Duncan), Cvetka Jovan Jekl (gospa),
Polonca Rošer (Lady Macbeth), Danica Lipičnik (Lady Macduff), Urška Majcen (Lennox), Nejc Jezernik (Macbeth),
Niko Korenjak (Macduff), Urban Pajk (Malcolm), Rok Tratnik (morilec), Neža Strenčan (morilka), Eva Hvalec
(novinarka1), Oksana Zupanc (novinarka 2), Cvetka Videc (Rose), Jure Hladin (sin), Ana Zupanc (služabnica), Nada
Jelen (zdravnica)
Gre za sodobno avtorsko priredbo svetovno
znane renesančne tragedije, ki ohranja bistvo in
duh Shakespearovega izvirnika, hkrati pa z modernim pristopom sooči s podobo sodobnega
človeka, ki hrepeni po moči. Umazane politične
igre in boj za oblast niso nič novega, človeštvo
se z njimi sooča že od nastanka prvih civilizacij.
Številni avtorji so skozi zgodovino v tem našli zanimivo tematiko za svoja dela. Mednje s svojim
Macbethom (in drugimi deli) nedvomno spada
tudi brezčasni Shakespeare. Z mojstrskim pisanjem in poznavanjem človeške narave razkriva
tudi najgloblje plasti človekovega značaja. Kako
daleč smo pripravljeni iti za dosego svojih ciljev?
Kaj (ali koga) vse smo pri tem pripravljeni žrtvovati? Kaj se zgodi, ko nam občutek krivde začne
trkati na vest?

GOLI PIANIST

Matja Zupanèiè
KD Janez Jalen - Teater JJ
sobota, 25. marec 2017, ob 19.30
komedija

Režija: Jernej Kobal
Igrajo: Klavdija Japelj (Zinka), Tamara Lacić/Urška Bačar (Jolanda), Anja Glušič (gospa Minka), Mojca Novak
(teta), Anka Ržen (sestra), Jure Rajšp (Adamovič), Janez Remškar (Škodlarič), Grega Klančar (Vrhovrc), Matic
Rogelj (mož), Veronika Francelj (Edita)
Predstavljajte si, da vsi vejo, kje živite.
Predstavljajte si, da vsi vejo, da lahko kadarkoli pridejo na obisk.
Predstavljajte si, da vsi vejo, kdo ste.
Predstavljajte si, da vsi vejo, kaj potrebujete.
Predstavljajte si, da vsi vejo, kako se morate oblačiti.
Predstavljajte si, da vsi vejo, kaj si želite jesti.
Predstavljajte si, da vsi vejo, da ste poročeni, samo vi ne.
Predstavljajte si, da vsi vejo, kaj mislte.
Predstavljajte si, da vsi vejo, kaj vam paše.
Predstavljajte si, da vsi vejo, kako razmišljajte.
Predstavljajte si, da vsi vejo, kaj želite.
Predstavljajte si, da vsi vejo vse bolje od vas.
Predstavljajte si, da vsi poznajo vse vaše skrivnosti.
Predstavljajte si, da so ti ljudje vaši sosedje!
Predstavljajte si, da si ne predstavljate, ampak je vse to res!
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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

NOVOST:

DRUŽINSKI ABONMA za ogled otroških predstav (za vsaj enega otroka v spremstvu enega ali dveh odraslih)
cena družinske vstopnice za ogled otroških predstav (za vsaj enega otroka v spremstvu enega ali dveh odraslih)

40 EUR
8 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. 2016.
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 19. 9. do 7. 10. 2016, 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 telefonske številke:
03 703 12 11, 031 210 298 ali 041 919 829.
Abonentska izkaznica je prenosljiva.
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NAROÈILNICA ABONMAJA
za sezono 2016/17
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:

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.

dvorana Kulturnega doma Vransko
ODER
ZASILNI IZHOD
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Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko134 • 3305 Vransko

T: 03 703 12 10 • 03 703 12 11 • 031 210 298 • 041 919 829
E: zkts.vransko@siol.net

NAPOVEDUJEMO:

èetrtek, 24. november 2016

DOBRODELNI KONCERT Z MODRIJANI
Lektoriranje:
Oblikovanje:
Tisk: 		
Naklada:		

Tanja Goropevšek
Studio Smart Design, Simona Kropec
Tiskarna Dikplast
1200 izvodov

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

Organizator: Rotary klub Žalec
Športna dvorana Vransko

