TRŽIŠKI ABONMA 2019/20
v Kulturnem centru Tržič

DVORANA

KULTURNI CENTER TRŽIČ
Cankarjeva 5, 4290 Tržič

VPIS ABONMAJEV

OD 2. SEPTEMBRA 2019 DALJE:
TURISTIČNO PROMOCIJSKI IN
INFORMACIJSKI CENTER (TPIC)
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 597 15 36, 04 597 15 24 ali 051 627 057
E: informacije@trzic.si

URADNE URE TPIC
V času od oktobra do vključno aprila:
od ponedeljka do petka, od 900 do 1700.
V času od maja do vključno septembra:
vsak dan (tudi ob nedeljah in praznikih),
od 800 do 1800.

ORGANIZATOR ABONMAJEV

OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 Tržič

ID št. za DDV: SI23676264
Matična št.: 5883547000
IBAN SI56 0133 1777 7000 089

www.trzic.si
OBČINA TRŽIČ SI V PRIMERU NEPREDVIDENIH OKOLIŠČIN
PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.
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TRŽIŠKI ABONMA

DVE NA ENEGA

Fadil Hadžić / STRASTNA KOMEDIJA

O preprosto preprosti zgodbi je govora, ko ona najprvo misli, da je – edina. Pa se krepko
moti, seveda, saj kaj kmalu spozna njo – drugo. In potem obe nista več čisto prepričani,
če sta edini, ker ju nekako »združi« - tretja. In potem je tu še – četrta. Mlajša od vseh
ostalih. Skupni imenovalec vseh navedenih je – On! Postaven, priljuden, prefrigan, prijazen »večni študent«, kateremu je vedno vse kristalno jasno in je kot mačkon, ki vedno
pristane na lastnih nogah.
Vsaka podobnost z realnim življenjem je zgolj naključna.

Igrajo: Alenka Tetičkovič, Urška Hlebec,
Luka Markus Štajer
Naslov izvirnika Dvije žene i jedan
muškarac • Prevod, priredba in režija
Roman Končar • Kostumografija Meta
Sever • Produkcija Posnetek d.o.o. •
Koprodukcija Kulturno informacijsko
turistični center »Arnolda Tovornika« s
knjižnico • Izvršna produkcija Smejmo se

Predstava traja 1 uro in 30 minut
in nima odmora.
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ŠTEFKA VALENTIN
Willy Russell / MONOKOMEDIJA Z GRŠKIM PRIDIHOM

Štefka Valentin živi svoj vsakdanjih, v katerem iz dneva v dan izgublja svoj jaz. Požira ga
vsakodnevna rutina, v kateri postaja uporabni predmet, ujet v nesmisle in izpraznjenost vsakdanjih odnosov. In pri tem pozablja nase, pozablja na svoje sanje, svoje hrepenenje in svoje življenje, ki ga neizživetega nosi sabo in ki jo kot vedno težji nahrbtnik
vleče k tlom.
Ljudje običajno ne obžalujemo stvari, ki smo jih naredili. Obžalujemo tisto, kar smo
hoteli narediti, kar smo res želeli, pa si iz takšnih ali drugačnih razlogov nismo upali. A
sanje nikoli ne umrejo in Štefka se poda na pot iskanja svoje sreče. V Grčijo, kjer bo zrla
v kičaste sončne zahode, poslušala morske valove, pila vino in jedla olive. Četudi jih
sploh ne mara.
Zvezdana Mlakar je Štefka Valentin. S srčnostjo in pogumom se poda na pot samospoznanja je pri tem zabavna, kot malokdo, saj sta humor in pozitivizem stkana v njene
haloške gene.

Igra: Zvezdana Mlakar
Naslov izvirnika Shirley Valentine •
Prevod in režija Peter Srpčič • Produkcija
Mestno gledališče Ptuj

Predstava traja 1 uro in 30 minut
in nima odmora.
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TRŽIŠKI ABONMA

TRIO

Gašper Tič / GLASBENA KOMEDIJA

Donatella, Fiorella in Marija so sestre, ki jih v življenju poleg skupnega očeta (materi sta
dve, sestri) druži še ljubezen do popevk iz petdesetih let prejšnjega stoletja in nastopanje pod skupnim imenom Trio Pupe. Za tokratni koncert se zdi, da bi lahko bil njihov
zadnji skupni nastop, saj ta mineva v pričakovanju »izida« oporoke po očetovi smrti, od
katere si (četudi obstaja možnost, da je oče del premoženja zapustil tudi materama in
številnim ljubicam) atraktivna in dominantna Primorka Donatella obeta največji delež
ter z njim možnost za »osamosvojitev« in solistično kariero.
Čakanje na oporoko med ne več prav mlade sestre vnese nemir, znova vzniknejo stare
zamere in zdi se, da med seboj kar tekmujejo v »strupenosti« in v tem, katera bo drugo bolj prizadela; Donatella neusmiljeno in žaljivo strelja z vsemi topovi, simpatična in
obilna Fiorella, ostaja ravnodušna in šaljiva, konzervativna (in zato še vedno deviška)
Korošica Marija pa se panično trudi miriti strasti … Vse, dokler vse tri znova ne premaga sestrska ljubezen.
Glasbena komedija za tri igralce (prav ste prebrali, za igralce), zabavna v rimanih in narečno obarvanih dialogih, predvsem pa všečna s priredbami znanih napevov in popevk od petdesetih let dalje.

Igrajo:
Uroš Smolej, Daniel Dan Malalan, Rok Matek
Režija: Jaka Ivanc • Avtor slovenskih besedil
songov: Gašer Tič • Avtor glasbe in priredb:
Davor Herceg • Kostumografija: Leo Kulaš
• Scenografija: Jaka Ivanc, Voranc Kumar
• Koreografija: Miha Krušič • Oblikovanje
svetlobe: Jaka Varmuž • Oblikovanje maske:
Tina Humar • Produkcija: Gledališče Koper

Predstava traja 1 uro in 25 minut
in nima odmora.
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TRŽIŠKI ABONMA

NUNE V AKCIJI
Dan Goggin / GLASBENA KOMEDIJA

Igrajo in pojejo Gojmir Lešnjak - Gojc,
Simona Vodopivec - Franko, Alenka Godec,
Marjan Bunič in Lea Bartha Pesek • Glasbeni
vodja in instrumentalist Miran Juvan
Naslov izvirnika Nunsense • Prevod in
priredba Drago Mislej - Mef in Marjan
Bunič • Režija: Jaša Jamnik • Koreograf:
Matevž Česen • Scenograf: Jože Logar •
Kostumograf: Andrej Vrhovnik • Producent:
Jurij Franko • Produkcija: Prospot d.o.o.

Predstava traja 2 uri in ima en odmor.

Producent muzikalov Mamma Mia! in Briljantina Jurij Franko je s svojo produkcijsko
hišo Prospot iz Radovljice, za slovenske odrske deske pripravil še en veliki svetovni HIT
- glasbeno komedijo Nune v akciji!
Nune v akciji! (v originalu Nunsense) je izjemno delo avtorja Dana Goggina, ki je bilo
premierno uprizorjeno decembra 1985 v gledališču Cherry Lane in je druga najdlje
izvajana predstava na Off-Broadwayu. V zadnjih tridesetih letih je predstava postala
pravi mednarodni fenomen, saj je bila prevedena v več kot 26 jezikov in si jo je ogledala publika po vsem svetu.
Nune v akciji! je domiselna zgodba o petih redovnicah, ki se znajdejo v denarnih težavah in so prisiljene pripraviti dobrodelni SHOW, v katerem pa hoče biti vsaka od njih
prva zvezda. V nizu nenavadnih situacij se redovnice pokažejo v povsem drugačni luči,
kot smo jih vajeni. V soju reflektorjev ob petju, plesu in smehu vsaka posebej in vse
skupaj zažarijo na čisto samosvoj način.
Predstava, v kateri bo vsak našel košček samega sebe in ekipa, ki vas bo prepričala, da
je vsak od nas lahko Svetnik!
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TOTALNO
KATASTROFALNA
VEČERJA
Marc Camoletti - Michael Niavarani / KOMEDIJA

Idilična hišica, ki je vikend na podeželju. Žena je odpotovala k svoji mami, mož je v krizi
srednjih let – ljubica pa ima rojstni dan. Da bi ji pripravil čudovit večer, mož naroči hrano in pijačo (vključno s kuharico), za vsak primer, za izgovor, za alibi, če bi bilo ženi kaj
sumljivo, povabi še svojega najboljšega, dolgoletnega prijatelja. Na domnevno moški
vikend, zabavo.
Toda ta prijatelj je skrivni ljubimec njegove žene, ki se zdaj nepričakovano pojavi na
vratih. Kuharica se pretvarja, da je model in model se mora pretvarjati, da je kuharica, v
resnici pa ne razlikuje juhe od torte. Izmišljena nečakinja, mama, ki je nenadoma zbolela, in Casanova srednjih let, predvsem pa laž za lažjo … Kako se bo vse to izteklo? Bo
na koncu vendarle zmagala prava ljubezen? Ima laž kratke noge?

Igrajo: Aleš Valič, Mojca Partljič, Igor
Štamulak, Vanja Korenč, Anja Drnovšek,
Gorazd Žilavec
Režija: Samo M. Strelec • Prevajalec: Darko
Čuden • Kostumografija: Tatjana Radišić
• Scenografija: Samo M. Strelec, Milan
Percan • Lektoriranje: Laura Brataševec •
Dramaturgija: Miha Trefalt • Oblikovanje
svetlobe: Jaka Varmuž • Oblikovanje maske:
Matej Pajntar • Asistentka režije: Renata Vidič
• Produkcija: Gledališče Koper

Predstava traja 1 uro in 55 minut
in nima odmora.
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INFORMACIJE,
UGODNOSTI IN VPISNI
POGOJI ZA TRŽIŠKI
ABONMA
Vpis abonmaja bo potekal
od 2. do 30. septembra 2019
v TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
(T: 04 597 15 36, 04 597 15 24 ali 051 627 057
E: informacije@trzic.si).

VPIS V TRŽIŠKI ABONMA
2019/2020
Podatki abonenta
IME

PRIIMEK

POŠTNI NASLOV

KRAJ IN POŠTNA ŠT.

ELEKTRONSKI NASLOV

TELEFONSKA ŠTEVILKA

Z vpisom abonmaja si boste zagotovili:
• nižjo ceno vstopnice kot v redni prodaji,
• stalni sedež v dvorani,
• redno obveščenost o programu.

Status

ZAPOSLENI

UPOKOJENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI, BREZPOSELNI

O predstavah gledališkega abonmaja me obveščajte po
Redna cena abonmajske vstopnice znaša 60 EUR.

ELEKTRONSKI
POŠTI

NAVADNI
POŠTI

Cena abonmajske vstopnice za upokojence, dijake in
študente znaša 50 EUR.

Želeno mesto v dvorani (izbor dokončno potrdi organizator)

Vstopnice za posamezno predstavo bodo na voljo
najmanj 14 dni pred posameznim dogodkom.
Cena vstopnic v redni prodaji bo znašala od 14 do
20 EUR za posamezno predstavo oz. 80 EUR za
vseh pet predstav.

Parter
Balkon

VRSTA

SEDEŽ

VRSTA

SEDEŽ
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TRŽIŠKI ABONMAJČEK

OVBE,
KEKEC,
UJMA GRE!

Andrej Rozman Roza / LUTKOVNA PREDSTAVA

Predstava je narejena po prvi Kekčevi prigodi, ki jo je Josip Vandot opisal v knjigi Kekec
na hudi poti. Še preden je ukanil samotarsko zeliščarico Pehto in divjega lovca Bedanca, se je Kekec s svojo starejšo polsestro Jerico izgubil, tako da sta namesto do Tretje
doline prišla do dveh bajeslovnih bitij, gorske vile Škrlatice in divjega moža Prisanka,
pri katerem Kekcu grozi, da bo moral vse življenje pasti divje koze.
Gre za edino Kekčevo pripoved, ki je še ne poznamo s filma. V njej je še posebej izpostavljeno nasprotje med dobroto in sebičnostjo, kar jo dela v današnjem času še
bolj aktualno kot ob nastanku. Za predstavo, ki bi morala razveseljevat tako odrasle kot
otroke, so narejeni izvirni songi v nekoliko posodobljeni Kekčev maniri.

Animirata in nastopata: Andrej Rozman
Roza, Barbara Bulatović
Besedilo in režija: Andrej Rozman Roza,
Barbara Bulatović • Lutke in scena:
Barbara Bulatović • Glasba: Nino de Gleria
• Oblikovanje luči: Anže Kreč • Zlate roke:
Paola Korošec, Barbara Stupica, Mitja
Ritmanič • Producent: Rozinteater

Predstava je namenjena otrokom od 5. leta
dalje in traja 30 minut.
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TRŽIŠKI ABONMAJČEK

GLAVKO IN ZBRK
- LUNOŽER
Jure Karas / IGRANA PREDSTAVA

Lunožer je zgodba o princu z imenom Vito in strašnem Lunožerju. Polna luna že tri
dni sveti nad gozdom in živalim krade spanec. Bo pogumni princ Vito rešil uganko, bo
našel skrivnostnega krivca za nastalo zagato in ali je to morda strašni Lunožer, boste izvedeli v novi pripovedi Glavka in Zbrka, pravljičnih debeluščkov, ki otrokom in staršem
pripovedujeta zgodbe, ki sta jih nabrala na svojih dolgih popotovanjih.

Igrata: Juš Milčinski in Urška Mlakar
Scenarij in režija: Jure Karas • Kostumografija
in izdelava rekvizitov: Aleksandra Šepec
• Scenografija: Darjan Mihajlović Cerar •
Produkcija: Bimbo Teater

Predstava je namenjena otrokom od 2. leta
dalje in traja 30 minut.
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TRŽIŠKI ABONMAJČEK

Komična glasbena lutkovna predstava pripoveduje o prijaznem zmajčku,
ki še mravlje ne bi pohodil, a ga razbojnik Rumplcumpl prisili sodelovati v
nečistih poslih. Zmajček se mora - hočeš, nočeš - z razbojnikom odpraviti
izsiljevat kralja. Če kralj razbojniku ne bo dal pol kraljestva in princeske za
ženo, bo zmajček vse zažgal. Koga vse bodo poslali nad zmaja in kdo bo
zmagal?

ZMAJČEK
ANDREJČEK
Kajetan Čop/ LUTKOVNA PREDSTAVA

Interaktivno predstavo s skoraj 70 let starimi
češkimi marionetami vodi lutkar Kajetan
Čop • Produkcija: Burekteater

Predstava je namenjena otrokom od 3. leta
dalje in traja 35 minut.
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BIKEC FERDINAND
Munro Leaf / Alice Čop / IGRANA PREDSTAVA

Zgodba o bikcu Ferdinandu ima čudovit nauk: drugačnost je treba sprejeti, saj je ravno
zaradi nje naš Svet tako čudovit! Če si bik, še ne pomeni, da se moraš obnašati kot bik.
Res, da je Ferdinand na zunaj gromozanski mišičnjak, a je nežen in miroljuben. Upre se
ustaljenim tradicijam, saj hoče svoje življenje živeti po svoje. Če je velik, še ne pomeni,
da mora biti grob in za razliko od okolice, se tega dobro zaveda. Ferdinand nasilje sovraži in se na napade vztrajno odziva z nenasiljem, odpuščanjem in ljubeznijo.
S predstavo želimo otrokom približati bogato špansko kulturo. Slišali bodo vroče španske ritme in spoznali marsikatero novo besedo (ole, magnifico, ai caramba, buenos
dias, bella senorita, matador, arena in druge), na lastne oči si bodo ogledali flamenco
s kastanjetami in pasodoble z rdečo ruto, ter izvedeli, kaj je sombrero. Predvsem pa
bomo otroke popeljali v veličasten in hkrati krut svet bikoborb!

Igrata: Vanja Kretič in Mitja Švener
Scenarij in režija: Alice Čop • Scenografija in
sorežija: Kajetan Čop • Glasba: Gorazd Planko
• Koreografija: Manca Dolenc • Producent:
Festival Velenje

Predstava je namenjena otrokom od 4. let
dalje in traja 30 minut.
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ZVEZDICA
ZASPANKA

Frane Milčinski Ježek / PLESNA PREDSTAVA

Zvezdica Zaspanka je zvezda na nebu, katere glavna naloga je uspavati otroke, voditi
mornarje po morju in pomagati pesniku najti pravilne rime. Je skoraj najmlajša zvezda,
ima dolge zlate lase in je stara komaj tri milijone let. Pogosto zaspi in zamudi v službo,
zato jo kličejo Zaspanka. Njena raztresenost ljudem na zemlji povzroča velike težave in
za kazen jo pošljejo na Zemljo. Ko premaga strah se z dobrim delom odkupi za svojo
nagajivot na nebu …
Zgodba v sebi nosi obilico temeljnih človeških in družbenih vrednot, še kako pomembnih in aktualnih za današnji »ponoreli« svet, ki ga v veliki meri zaznamujejo preobilje informacij, potrošništvo, vrtoglavi tempo in preredki trenutki doživljanja žlahtne
radosti bivanja.
Zvezdica Zaspanka je prva slovenska radijska igra za otroke in ostaja ena najuspešnejših slovenskih pravljic ter radijskih in lutkovnih iger.

Plešejo: Mojca Majcen, Branko Mitrović,
Miona Petrović in Jakša Filipovac
Avtor: Frane Milčinski Ježek • Koreografija:
Aleksandar Ilić • Režija: Aleksandar Nikolić
• Produkcija: Festival Velenje, Udruženje
profesionalnih baletskih igrača, koreografa
i baletskih pedagoga Srbije Beograd in
Institut za umetničku igru Beograd KU Vuk
Karadžić Beograd

Predstava je namenjena otrokom od 6. leta
dalje in traja 35 minut.
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VPIS V TRŽIŠKI ABONMAJČEK
2019/2020

INFORMACIJE, UGODNOSTI
IN VPISNI POGOJI ZA TRŽIŠKI
ABONMAJČEK

IME IN PRIIMEK OTROKA

IME IN PRIIMEK OTROKA

Vpis abonmaja bo potekal
od 2. do 30. septembra 2019
v TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
(T: 04 597 15 36, 04 597 15 24 ali 051 627 057
E: informacije@trzic.si).
Z vpisom abonmaja si boste zagotovili:
• nižjo ceno vstopnice kot v redni prodaji,
• stalni sedež v dvorani,
• redno obveščenost o programu.
Cena abonmajske vstopnice za otroka s spremljevalcem
(2 vstopnici) znaša 30 EUR.
Cena abonmajske vstopnice za vsakega nadaljnjega
otroka znaša 15 EUR.
Abonmajska vstopnica je prenosljiva.
Vstopnice za posamezno predstavo bodo na voljo
najmanj 14 dni pred posameznim dogodkom.
Cena vstopnic v redni prodaji bo znašala 6 EUR za
posamezno predstavo oz. 30 EUR za vseh pet predstav.

IME IN PRIIMEK OTROKA

Podatki plačnika (starša ali zakonitega zastopnika)
IME

PRIIMEK

POŠTNI NASLOV

KRAJ IN POŠTNA ŠT.

ELEKTRONSKI NASLOV

TELEFONSKA ŠTEVILKA

O predstavah gledališkega abonmaja me obveščajte po
ELEKTRONSKI
POŠTI

NAVADNI
POŠTI

Želeno mesto v dvorani (izbor dokončno potrdi organizator)
Parter

VRSTA

SEDEŽ
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Program abonmajev v Kulturnem centru Tržič 2019/2020

Izdajatelj: Občina Tržič • Zanj: mag. Borut Sajovic • Oblikovanje in realizacija programa: Smejmo se, zavod za kulturne dejavnosti
Tržič, junij 2019

TRŽIŠKI ABONMA 2019/20
v Kulturnem centru Tržič

