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APRIL 2019
1 PONEDELJEK

GP Gledališče Park

GD Grajska dvorana
GP ob 10.00
ob 17.00

lutkovna predstava
Jan Malik: ŽOGICA MAROGICA
lutkovna predstava
Jan Malik: ŽOGICA MAROGICA

ZA LUTKOVNI ABONMA IN
IZVEN – zadnja abonmajska predstava

2 TOREK

ponovitev dokumentarnega filma

ZA IZVEN

GP ob 19.00

3 SREDA

gledališka predstava
Maja Haderlap: ANGEL POZABE
52. tradicionalni pomladni koncert
MEŠANI PEVSKI ZBOR Štefana Kovača

ZA ABONMA DRAMA/KOMEDIJA IN
IZVEN – zadnja abonmajska predstava

GP ob 19.00

ZA IZVEN

GP ob 19.00

6 SOBOTA

slovesnost
DAN ROMOV

ZA IZVEN

GP ob 18.00

9 TOREK

ZA IZVEN
projekcija celovečernega filma
OTO
ZA IZVEN
potopis
OD 0 DO 4000 METROV – družinska ..., Matjaž Corel

GP ob 19.00

2 TOREK

5 PETEK

11 ČETRTEK

ZA PREKMURJE GRE

ZA LUTKOVNI ABONMA

GP ob 9.15
ob 10.30

GP ob 19.00

12 PETEK

območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov

15 PONEDELJEK

ZA ABONMA KOMEDIJA
gledališka predstava
Karas, Konec, Bizovičar: PREDSTAVA ZA VSAKO ... zadnja abonmajska predstava

16 TOREK

koncert
TRIP TO LAS VEGAS SHOW

ZA IZVEN – koncert zunanjega
organizatorja

GP ob 19.30

17 SREDA

stendap
VEČER ČRNEGA HUMORJA

ZA IZVEN – predstava zunanjega
organizatorja

GP ob 20.00

18 ČETRTEK

projekcija dokumentarnega filma Štefana Kardoša ... ZA IZVEN
STRIC GEZA IDE V ZATURCE

GP ob 19.00

24 SREDA

ljubiteljska gledališka predstava

ZA IZVEN

GP ob 19.00

25 ČETRTEK

SLOVESNOST OD DNEVU
UPORA PROTI OKUPATORJU

ZA IZVEN

GP ob 19.00

MAJ 2019
8 SREDA

MLADI GLASOVI

Ray Cooney: TO IMAMO V DRUŽINI

JSKD – območna izpostava
Murska Sobota

GP Gledališče Park

GP dopoldan
in popoldan
GP 19.00

GD Grajska dvorana

ZA IZVEN
potopis
TRANSIBIRSKA ŽELEZNICA – ..., Zoran Furman

GP ob 19.30

10 PETEK

koncert
S. ZANCHINI ZZ INTERNATIONAL QUARTET

ZA IZVEN

GP ob 19.30

15 SREDA

koncert
SEVERA Z ZASEDBO

ZA GLASBENI ABONMA IN
IZVEN – zadnji abonmajski koncert

GP ob 19.30

16 ČETRTEK

nacionalno odprtje
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE
gala baletni večer
MADŽARSKA BALETNA AKEDEMIJA (HDA)

JSKD /

GP ob 19.30

ZA IZVEN

GP ob 19.30

28 TOREK
GLEDALIŠČE

Gledališče Park
3. april ob 19.00
ZA ABONMA DRAMA/
KOMEDIJA IN IZVEN

Spoštovani abonentke in abonenti obeh gledaliških abonmajev,
z aprilskima predstavama bomo sklenili gledališko abonmajsko sezono 2018/19, ki je bila
podvržena tolikim spremembam, kot še nobena. Hvala za vašo potrpežljivost in razumevanje.
Če ste bili z gostujočimi umetniki in nami tako zadovoljni, kot oni in mi z vami, se jeseni gotovo
spet srečamo! Že zdaj vas vabimo k potrjevanju abonmajev 2019/20, več o tem pa v majskem
Koledarju kulturnih prireditev.
šesta, zadnja predstava Abonmaja drama/komedija 2018/19

Maja Haderlap: ANGEL POZABE, SNG DRAMA Ljubljana
Režija: Igor Pison. Igrajo: Barbara Cerar, Saša Pavček, Janez Škof.
Roman Angel pozabe (2011) pesnice in dramaturginje Maje Haderlap

sledi življenju več generacij avtoričine družine na avstrijskem
Koroškem in tako iz njenega spomina vznikajo otroške podobe
idiličnega življenja v Železni Kapli. Vendar se te prepletajo s
trpkimi babičinimi zgodbami o življenju v vojni, v
koncentracijskih taboriščih in prek očeta o partizanskem gibanju
na Koroškem.

Izjemen pomen in vrednost Angela pozabe potrjujejo številne
nagrade in priznanja, pa tudi ponatisi romana.
Predstava, ki je mojstrsko prelitje izvirnika, je sodelovala na več
festivalih, na 45. festivalu Borštnikovo srečanje pa sta Barbara
Cerar in Janez Škof prejela Borštnikovo nagrado za igro.

cena vstopnice za izven:
18 evr
16 evr – dijaki, študenti,
upokojenci

Gledališče Park
15. april ob 19.00
ZA ABONMA
KOMEDIJA – predstava
je razprodana

„Ko se predstava Angel pozabe v režiji in priredbi Igorja Pisona sklene v svoji mehkobni spravi, gledalec pod
vplivom prvovrstne gledališke izkušnje le stežka razbere, od česa je pravzaprav najbolj »zadet«. Je to zaradi
natančno zamišljene priredbe romana; zaradi na videz pridušene in nazorsko nepristranske režije, ki je razlog,
da se zgodba izriše v vsej svoji čutni in politični pretresljivosti?
Je to zaradi sunkov biografske resničnosti, ki prek fikcije znova vzniknejo kot živo verjetne podobe? Nedvomno
zaradi vsega naštetega, a kronanje dogodka je pripisano izvrstni igralski zasedbi, ki v sebi nosi nalezljivo
žarišče popolnega užitka v igranju ...“ Zala Dobovšek, Delo

PREDSTAVA TRAJA 100 MINUT, BREZ ODMORA.
šesta, zadnja predstava Abonmaja komedija 2018/19

Jure Karas, Gašper Konec, Lado Bizovičar: PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST,
SiTiteater Ljubljana
Režija: Jure Karas.
Igrata: Lado Bizovičar in Gašper Konec/Jure Godler.

PREDSTAVA TRAJA 90 MINUT, BREZ ODMORA.

LUTKE

Gledališče Park
1. april ob 17.00
ZA LUTKOVNI
ABONMA IN IZVEN
1. in 2. april dopoldan
ZA LUTKOVNI
ABONMA

cena vstopnice za izven:
5 evr
GLASBA

Gledališče Park
5. april ob 19.00
ZA IZVEN

brezplačne vstopnice
pri blagajni
Gledališča Park
FILM

Gledališče Park
9. april ob 19.00
ZA IZVEN

cena vstopnice:
5 evr – v predprodaji
6 evr – na dan dogodka
POTOPIS

Gledališče Park
11. april ob 19.00
ZA IZVEN

cena vstopnice:
2 evr – v predprodaji
3 evr – na dan dogodka
GLASBA

Gledališče Park
16. april ob 19.30
ZA IZVEN – koncert

šesta, zadnja predstava Lutkovnega abonmaja 2018/19
Jan Malik ŽOGICA MAROGICA, Lutkovno gledališče Maribor
Režija: Tine Varl. Nastopajo: Dunja Zupanec, Danilo Trstenjak, Metka Jurc, Maksimiljan Dajčman.
Babica in dedek že dolgo živita sama in si močno želita punčko
ali fantka. Kar naenkrat pa skozi okno prileti žogica, ki govori!
Dedek in babica jo takoj vzljubita in vzameta jo za svojo. A ko
je nekega den žogica sama doma, jo skozi odprto okno opazi
Zmaj Tolovaj in jo zvabi s seboj ...
Žogica Marogica je bila ena izmed najbolj priljubljenih predstav
LGM vse od njene prve uprizoritve v letu 1985. Izvedena je bila
več kot 550-krat. Zanima nas, kako jo danes sprejemajo
gledalci, kako se je spremenila v vseh teh letih, koliko čara ima
danes pihanje zmajev … In nostalgično bomo zapeli z dedkom
in babico.
Obnovitev Malikove Žogice Marogice s čudovitimi
izvirnimi marionetnimi lutkami Antona Jezovška.

52. tradicionalni pomladni koncert

MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠTEFANA KOVAČA
zborovodja: TOMI BUŠINOSKI
Mešani pevski zbor Štefana Kovača deluje neprekinjeno že od
leta 1967. Repertoar pesmi sega od slovenskih in tujih ljudskih,
slovenskih in tujih umetnih, sakralnih skladb do spiritualov in
zabavne glasbe. „Ves čas iščemo nove izzive v zahtevnejših
skladbah, se pa tudi radi pevsko sproščamo ob preprostejših
izvedbah,“ pravijo pevci.

projekcija celovečernega filma

OTO

Scenarij in režija: Vasja Rovšnik
Film govori o lokalnem bebčku z imenom Oto, ki je vsem in v
vsakih okoliščinah pripravljen pomagati. Pomoč ponuja tudi pri
opravilih okrog hiše in drugih fizičnih delih. Ob humornih
srečanjih z ljudmi – eni so mu naklonjeni, drugi so do njegove
zaostalosti odkrito sovražni – se Oto ves čas sooča s razmerami,
ki poudarjajo njegovo drugačnost, hkrati pa pridno varčuje
prisluženi drobiž, ki ga kot miloščino dobi od svojih strank.
A nekega dne se Otu obrne življenje na glavo, najde namreč
dolga leta izgubljeno sliko svetovno znanega umetnika. Sledi
preobrat celotnega koncepta zgodbe z nenavadnim, a srečnim
koncem za glavnega junaka.

potopisno predavanje

OD 0 DO 4000 METROV – družinska ekspedicija po deželah Azije, Matjaž Corel
Matjaž Corel, fotograf in popotnik, se je z ženo Ano in
šestletnikom podal na trimesečno pot iskanja zadnjh skritih
kotičkov Azije.
Njihova pot se je začela v Singapurju, tisto pravo popotovanje
pa na sosednjem otoku Sumatra. Obisk plemena Mentavaj na
otoku Siberut, raziskovanje arhipelaga Banjak, iskanje divjih
orangutanov in nepričakovani prezgodnji konec njihove poti na
Tibetanski planoti, med menihi in molilnimi zastavicami, so le
del njihovih zgodb s te poti.

koncert

Oto Pestner, Uroš Perić, Omar Naber & Tina G
TRIP TO LAS VEGAS SHOW

cena vstopnice:
19 evr – v predprodaji
23 evr – na dan dogodka

Glasba? Smeh? Ganljiva zgodba? Nostalgija? Mogoče estetika
ali avdiofilija, vrhunski vokali? Kaj vas zares gane? Radi
prepevate, ste zaljubljeni ali želite biti? Hočete samo najboljše?
No, tudi če ste zgolj radovedni:
Elvis Presley. Frank Sinatra. Ray Charles. Louis
Armstrong. Dean Martin ... Vse nesmrtne glasbene legende
v interpretaciji treh virtuoznih slovenskih glasbenikov in
pevcev. OTO PESTNER, UROŠ PERIĆ, OMAR NABER.
Vse na enem mestu.
Za češnjo na torti vas bo po poti greha vodila hudomušna in
vsestranska TINA GORENJAK.

GLEDALIŠČE

stendapovska komedija

zunanjega organizatorja

Gledališče Park
17. april ob 20.00
ZA IZVEN – dogodek

zunanjega organizatorja

cena vstopnice:
15 evr – v predprodaji
18 evr – na dan dogodka
FILM

Gledališče Park
18. april ob 19.00
ZA IZVEN

VEČER ČRNEGA HUMORJA
Nastopili bodo: Sašo Stare, Gašper Bergant, Jernej Celec, Marko Žerjal in Martina Ipša, ki je tudi MC večera.
Po rekordno hitro razprodanem večeru v Mariboru in
Ljubljani je na vrsti Murska Sobota!
Nevsakdanja stendapovaka komedija brez zavor, večer zabave in
smeha, ko komiki nehajo skrbeti o primernem in neprimernem
ter na odru povedo vse, o čem se ponavadi ne pogovarjamo na
glas.

dokumentarni film Štefana Kardoša in Jožeta Glažarja

STRIC GEZA IDE V ZATURCE

Brezplačne vstopnice
pri blagajni
Gledališča Park

Stric Geza se odpravi na pot v Ukrajino po sledeh svojega
ljubljenega starega očeta Petra Kutoša, ki se je v 1. svetovni
vojni bojeval na avstro-ogrski strani proti Rusom. Potovanje ne
bi bilo nič posebnega, če se v sadovnjaku pred hišo Kutoševih
ne bi začel oglašati „smrtelni ftič“. To vnese nekaj nemira med
potnike. Kljub temu se odpravijo proti Ukrajini in videti je, da
bo vse v redu in da bo to samo še eno nostalgično potovanje
vnukov po sledeh svojih dedov. Potem pa sredi poti proti
Zaturcem prispe sporočilo iz vojnega muzeja, da se Peter Kutoš
ni mogel bojevati v Zaturcih leta 1916, saj je bil vpoklican v
vojsko komaj leta 1917. To vse spremeni. In to bo treba
povedati tudi Gezi ...

GLEDALIŠČE

ljubiteljska gledališka predstava

Gledališče Park
24. april ob 19.00
ZA IZVEN

cena vstopnice:
5 evr – v predprodaji
7 evr – na dan dogodka

NAPOVEDUJEMO V MAJU
Gledališče Park
8. maj ob 19.30
ZA IZVEN

Ray Cooney: TO IMAMO V DRUŽINI, KUD Tišina

Režija: Bernard Kranjec. Igrajo: Anton Omar, Nataša Kuhar, Vinko Gajšt, Bernard Kranjec, Barbara Lejko,
Tadeja Pavlinjek, Andrej Žilavec, Uroš Žilavec, Tim Kuzma, Nada Mladenović.
Zgodba se dogaja v bolnišničnem okolju in govori o osebnem
življenju zdravstvenih delavcev ter njihovem reševanju
nenavadnih zapletov, predvsem seveda ljubezenskih. Skupina je
zgodbo postavila v lokalno okolje in spretno vnesla tudi nekatere
aktualne teme.
Zelo dinamična predstava, polna zapletov in situacijske komike je
bila premierno uprizorjena v novembru 2018 in od takrat tudi že
petnajstkrat ponovljena na gledaliških odrih Pomurja in Štajerske.

PREDSTAVA TRAJA 90 MINUT, Z ODMOROM.

NAPOVEDUJEMO V MAJU

NAPOVEDUJEMO V MAJU

potopis TRANSIBIRSKA ŽELEZNICA – Od Moskve do Pekinga, Zoran Furman
Zoran Furman je popotnik, fotograf in potopisni predavatelj. Potovati je začel pred desetimi leti, posebno mesto
v njegovem srcu pa ima potovanje s slovito Transibirsko železnico leta 2008. Pet dni je preživel na poti iz
Moskve do Ulan Batarja v Mongoliji in jo dodobra spoznal med pettedenskim bivanjem. Potovanje je sklenil v
Pekingu.

Gledališče Park
10. maj ob 19.30
ZA IZVEN

koncert SIMONE ZANCHINI ZZ INTERNATIONAL QUARTET

Gledališče Park
15. maj ob 19.30
ZA GLASBENI
ABONMA IN IZVEN
zadnji abonmajski
koncert

večer avtorske glasbe SEVERA GJURIN Z ZASEDBO

Gledališče Park
28. maj ob 19.30
ZA IZVEN

gala baletni večer MADŽARSKA BALETNA AKEDEMIJA (HDA)

Tudi letos bo v sklopu tekmovanja Pannoniaccordion, ki ga organizira Društvo harmonikarjev Murska Sobota,
koncert svetovno priznanega harmonikarja Simona Zanchinija. Predstavil se bo s svojim znamenitim kvartetom
SIMONE ZANCHINI ZZ INTERNATIONAL, ki ga sestavljajo: Simone Zanchini – harmonika, Ratko Zjaca –
kitara, Štefan Bartuš – kontrabas, Jože Zadravec – bobni.

Zasedba: Severa Gjurin – glas in kitara, Dejan Lapanja – kitara, Žiga Golob – kontrabas, Uroš Rakovec –
kitara, Blaž Celarec – bobni.
Na oder Gledališča Park prihaja glasbenica z veliko začetnico –
Severa Gjurin. Njen izjemni glas spremlja kvartet odličnih, prekaljenih
glasbenikov. Akustična zasedba je skupaj prvič zazvenela leta 2012,
kmalu pa so sledili razprodani koncerti po Sloveniji. Nastopajo s pisanim
repertoarjem in poleg novih Severinih pesmi na svoj način interpretirajo
marsikateri element njene glasbene zgodovine.
Koncert bo preplet različnih zvokov in vsebin glasbenikov z izredno
širokim spektrom delovanja ter skupno zavezanostjo formi, občutku in
interpretaciji.
Madžarska baletna akademija je vodilna baletna ustanova v Evropi in hkrati edina z univerzitetnim programom.
Plesalke in plesalci akademije sodijo med najvidnejše baletne prvake v domala vseh znanih svetovnih baletnih
ansamblih. Program bo zanimiv in hkrati očarljiv, saj bo postregel z najlepšimi in najbolj znanimi odlomki iz
klasične baletne literature, pa tudi s sodobnimi baletnimi koreografijami, ki navdušujejo z izvirnostjo.
Abonenti obeh gledaliških abonmajev in Glasbenega abonmaja imajo prost vstop.

