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TRŽIŠKEMU KULTURNEMU 
DRUŽENJU NA POT

»Gledališče je predvsem kraj predstave, praznovanja, rituala, a hkrati tradicija in šola  
o tem, kako prenašati ideje, pripovedi in izročilo množičnem občinstvu.« Skopa mi-
sel iz leksikona sporoča le droben del tega, kar z abonmajem, namenjenim otrokom,  
mladini in odraslim pripravljamo za letošnje dolge zimske dneve in večere.

Zadovoljen sem, da rastočemu kulturnemu udejstvovanju občanov, ki je v zadnjih  
letih povezalo in združilo ljudi znotraj občine in jih povezalo s kulturnimi ustanovami 
zunaj nje lahko dodamo nekaj novega. Tržiški abonma namenjamo vsem generaci-
jam, ponujamo ga Tržičanom in našim številnim prijateljem od drugod.

Ko smo v preteklih letih prenavljali številne prostore, namenjene kulturnemu delo-
vanju, in se srečevali na izjemnih tržiških gledaliških predstavah je bila misel, da bi v  
Tržiču ponudili kulturni abonma, izrečena večkrat, a pogosto zelo tiho in sramežljivo, 
češ, to je nekaj za velike sredine. Po zaslugi kakovostnih predstav in drugih kulturnih 
dogodkov, ki jih ustvarjate Tržičani, po množičnem obisku prenekaterih akcij tržiških 
kulturnikov si danes upam zapisati, da si Tržičani abonma zaslužimo.

Prav delo številnih društev in posameznih tržiških ustvarjalcev je pokazalo, da si  
abonma želimo, ga hočemo in zmoremo. Osnova zanj je zvesto občinstvo. Po številnih 
vzklikih in začudenjih naših gostov od drugod ter ob zavidljivem množičnem obisku 
naših kulturnih prireditev sem prepričan, da željo in potrebo lahko uresničimo.

Želim Vam veliko užitkov ob ogledu predstav in prijetnega druženja po prireditvah. 
Izbira kakovostnih predstav in mojstrskih izvajalcev je zagotovilo za to, da ko bomo z 
zadovoljstvom zapuščali videne predstave in se nestrpno veselili prihajajočih.

Mag. Borut Sajovic, župan
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ČUDEŽNA TERAPIJA
Daniel Glattauer / KOMEDIJA
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Režija in izbor glasbe: Tijana Zinajić • 
Prevod: Lučka Jenčič • Dramaturgija: 
Alenka Klabus Vesel • Scenografija:  

Neža Zinajić • Kostumografija:  
Miha Hrovat • Oblikovanje svetlobe: 

Andrej Koležnik • Lektoriranje: Maja 
Cerar • Asistentka lektorice: Nina Žavbi 

Milojević • Avtor fotografij: Sebastian 
Cavazza • Produkcija: Mestno gledališče 

Ljubljansko
 

Igrajo:  
Tanja Ribič, Tjaša Železnik, Uroš Smolej

Kadar v zakonu hudo škriplje, prideta človeku na misel vsaj dve zelo različni rešitvi:  
ločitev ali obisk zakonske posvetovalnice oziroma psihoterapevta. Tako se tudi Jana  
in Valentin Dorek namenita reševati zakonsko barko, ki neusmiljeno tone. Njuna  
psihoterapevtka jima postreže s celo vrsto različnih psiholoških vaj za izboljšanje  
komunikacije, ki pa po prvih obotavljajočih se korakih sprožijo hudournike medseboj-
nega obtoževanja. 
 
Bo mirovna misija uglajene in obupane psihoterapevtke uspela ali pa bo s svojimi  
metodami vred končala kot kolateralna škoda vojne zakoncev Dorek?

Predstava traja 1 uro in 5 minut  
in nima odmora.



ČAKALNICA
Nejc Gazvoda / KOMEDIJA
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Rifle in Lado se znajdeta na koncu tunela, v čakalnici za odhod v onostranstvo.   
V Čakalnici čas ni več dimenzija, ni novinarjev in medijev, socialnih omrežij, telefonov 
in televizije. Dobrodošli v svet po smrti, v katerem sta naša junaka prisiljena razgaliti 
svoji komedijantski duši. Priče smo soočenju dveh generacij, dveh karier in dveh oseb-
nosti, ki sta med seboj skrivnostno povezani. Na odru se o tako smrtno resnih stvareh 
še nikoli ni govorilo tako drzno in za crknit smešno. Pripravite se na napet fantazijski 
večer, poln presenečenj in smeha, ki si ga boste zapomnili do konca - in še dlje! 

Smrtno resna komedija za dva resnična zvezdnika, ki nikakor ne počivata v miru.           

Idejna zasnova in režija: Dejan Batoćanin 
in Uroš Fürst • Scenografinja: Urša 

Vidic • Kostumograf: Andrej Vrhovnik • 
Oblikovalec luči: David Andrej Francky 

• Oblikovalec zvoka: Gašper Doljak • 
Producenta: Ana Kajzer in Uroš Fürst • 

Produkcija: SiTi Teater BTC in Kreker

Video projekcija
Igralec: Branko Šturbej • Posebni gost: 

Janez Bončina Benč • Animator, montažer 
slike in oblikovalec zvoka: 
Iztok Shutz • Animator in 

oblikovalec ozadij: Gašper 
Vovk • Direktor fotografije: 

Janez Stucin • Asistent 
kamere: Joško Morović • 

Osvetljevalca: Borut Jalševec in 
Sašo Sladojević • Snemalec zvoka: 

Vincent Laurence • Oblikovalka 
maske: Anja Rančić Godina  

 
Igrata: Janez Hočevar Rifle  

in Lado Bizovičar

Predstava traja 1 uro in 15 minut  
in nima odmora.



SEKS IN LJUBOSUMNOST
Marc Camoletti / Jaša Jamnik / POHOTNO MAŠČEVALNA KOMEDIJA
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Najboljša predstava po izboru občinstva  
na 7. festivalu komedije v Pekrah.



VEČJA FOT-
KA

Bernard odkrije, da ga žena vara. Z zvijačo organizira sestanek na štiri oči z njenim  
ljubimcem Robertom in ga postavi pred kruto dilemo: ali ljubimec za revanšo da na 
voljo svojo ženo ali pa ga bo Bernard ubil. Robert izbere prvo možnost. S figo v žepu. 
Na večerjo, po kateri naj bi se stvari uredile, pripelje plačano dekle, ki se pretvarja,  
da je njegova žena.  Stvari se razvijajo v pravo smer, dokler se nenadoma ne pojavi 
Robertova prava žena …

Camoletti je napisal več kot štirideset gledaliških iger  
in za svoje delo prejel več nagrad, med drugim 
tudi red legije časti – eno najvišjih francoskih 
državnih odlikovanj. Njegove predstave so doži-

vele izjemno število ponovitev in se z različnimi 
dosežki vpisale v Guinessovo knjigo rekordov.

Priredba in režija: Jaša Jamnik • 
Scenografija: Tomaž Štrucl • Asistentka 

scenografije: Inti Šraj • Kostumografija: Ana 
Matijevič • Asistent kostumografije: Bojan 

Vister • Glasbena oprema: Jaša Jamnik 
• Produkcija: Šentjakobsko gledališče 

Ljubljana

Igrajo: Srečko Kermavner - Bernard 
Marcellin, poslovnež • Katarina Batagelj 

Glavan - Jacqueline Marcellin, Bernardova 
žena • Silvija Jovanović - Marie-Louise, 

njuna služkinja • Boris Car / Bojan Vister 
- Robert Regnier, Jacquelinin ljubimec 

• Katarina Lukšič - Barbara, dekle na 
poziv • Mirjam Sedmak - Juliette Regnier, 

Robertova žena

Predstava traja 1 uro in 30 minut  
in nima odmora.



Avtor, režiser in igralec: Andrej Rozman 
Roza • Spremljevalni glasbenik: Goran 
Završnik • Avtorica fotografij: Nada Žgank 
• Produkcija: Rozinteater* • Koprodukcija: 
Cankarjev dom

ŠEKIJEVA ŠUNKICA  
ali  

HAMLET PO SLOVENSKO
Andrej Rozman Roza / GLOBALNA MONODRAMA

Predstava traja 1 uro in 10 minut  
in nima odmora.
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Hamlet, ki je po poklicu klovn, po duši pa pesimist in skeptik, išče razloge za razpa-
danje družbe in države in pri tem pride do samega začetka našega sveta, ki ga brez  
konflikta znotraj niča, povzročenega z velikim pokom, sploh ne bi bilo. Pri čemer  
današnji svet ni več samo gledališki oder, kot je bil v Shakespearjevem času, ampak  
je predvsem filmski studio, v katerem sta se resnica in fikcija že povsem premešali  
med sabo. “Eni hočejo, da bi vsi verjeli v iste zgodbe, ampak je to nemogoče, ker  
je zmeraj več sveta izmišljenega. Ne samo kar se tiče zgodb, ampak tudi kar se tiče 
denarja.”

Pripovedovalsko-pevska predstava za igralca in spremljajočega glasbenika Gorana 
Završnika slovitega danskega princa prestavi v naš čas in prostor, kjer se zgodba prav 
tako začne z očetovim duhom, ki se pojavlja in ponavlja: “Da ste slušali mene, bilo bi 
vam bolje.”



Režiserka: Tijana Zinajić • Dramaturg: Jure 
Karas • Lektor: Srečko Fišer • Scenografinja: 
Neža Zinajić • Kostumograf: Matic Hrovat 
• Korepetitorja: Joži Šalej, Anže Vrabec 
• Oblikovalec svetlobe: Samo Oblokar • 
Producent: SNG Nova Gorica

Igralska zasedba: Peter Harl, Jure Kopušar, 
Matija Rupel, Urška Taufer, Žiga Udir; 
nastopa tudi: Anže Vrabec / Joži Šalej

REALISTI
Jure Karas / KABARET

Predstava traja 1 uro in 30 minut  
in nima odmora.
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Svet je šel po gobe, mi pa v najbližji nakupovalni center. Resničnostni šovi so naenkrat 
bolj resnični od novic. Tretji svet mučita ekologija in ekonomija, nas pa, koliko zdrži 
baterija. Treniramo pohlevnost. Hodimo v službe, ki jih ni. Samo še smrt in krediti so za 
nedoločen čas. Kam naj se normalen človek zateče drugam kot v teater? Nasmejmo se, 
preden bo prepozno.

»Kabaret je namenjen vam, spoštovano in izjemno občinstvo, ki kljub plazu impre-
sivno butastega materiala, ki ga dostavljata splet in televizija, še vedno zberete moč  
za pot do gledališča. Je za pet igralcev, ki so dovolj genialni, da lahko ustvarjajo smeh 
iz praznega zraka in koncev cigaret. In je za pijanca, ker smo pač vesela, inkluzivna  
druščina. Dobrodošli med realisti – edinem resničnostnem šovu za normalne ljudi.« 
(Jure Karas)



Abonmajske predstave bodo na sporedu enkrat  
mesečno, od oktobra do marca, ob petkih, ob 1930.

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

Abonma lahko vpišete od 3. do 30. septembra 
 

• 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)
 
• ter na WWW.EVENTIM.SI  
 in prodajnih mestih v sistemu Eventim Si. 

Redna cena abonmajske vstopnice znaša 50 EUR.

Cena abonmajske vstopnice za upokojence, dijake in 
študente znaša 40 EUR.

Vstopnice za posamezno predstavo bodo na voljo 
najmanj 14 dni pred posameznim dogodkom.  
Cena vstopnic v redni prodaji bo znašala 14 EUR za 
posamezno predstavo oz. 60 EUR za vseh pet predstav.

INFORMACIJE,  
UGODNOSTI IN VPISNI 
POGOJI ZA TRŽIŠKI 
ABONMA
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VPIS V TRŽIŠKI ABONMA 
2018/2019

Podatki abonenta 

 

Status

 

 

O predstavah gledališkega abonmaja me obveščajte po

Želeno mesto v dvorani (izbor dokončno potrdi organizator)

Parter  
 

Balkon

IME

POŠTNI NASLOV

ELEKTRONSKI NASLOV

TELEFONSKA ŠTEVILKA

PRIIMEK

KRAJ IN POŠTNA ŠT.

ZAPOSLENI

ELEKTRONSKI  
POŠTI

VRSTA

VRSTA

UPOKOJENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI, BREZPOSELNI

NAVADNI  
POŠTI

SEDEŽ

SEDEŽ
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Vpisujem se v TRŽIŠKI ABONMA 2018/2019 in izjavljam, da sem seznanjen(a), 
da bo moje osebne podatke skladno s podpisano privolitvijo obdelovala 
izključno Občina Tržič in ne bodo posredovani tretjim osebam. S podpisom 
na vpisnem listu prejemniku Občini Tržič dovoljujem, da v skladu s Splošno 
uredbo EU o varstvu osebnih podatkov - GDPR obdeluje moje osebne 
podatke in na moj naslov pošilja: 

 Obvestila o abonmajskih predstavah (izključno obvestila o programu  
 Tržiškega abonmaja v Kulturnem centru Tržič) 

 E-obvestila (obvestila o vseh dogodkih v Občini Tržič) 

S podpisom tega vpisnega lista jamčim za resničnost zgoraj navedenih 
podatkov. Seznanjen(a) sem s podatkom, da si organizator v primeru 
nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do spremembe programa in 
datuma posamezne predstave.  

Izjava prejemnika: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 
5883547000, bo v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov, veljavni z dne 25. 5. 2018, varovala zbirko osebnih podatkov 
izdajatelja in jo uporabljala zgolj za namen obveščanja. Izdajatelj uporabo 
podatkov lahko kadarkoli prekliče z obvestilom na elektronski naslov 
informacije@trzic.si.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

KRAJ IN DATUM PODPIS
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Scenarij in režija: Alice Čop • Scenografija in sorežija: Kajetan Čop • Izdelava lutk in scene: 
družina Čop • Kostumografija: Noemi Čop • Oblikovanje luči: Davorin Štorgelj • 
Montaža in snemanje glasbe (z uporabo ljudskih pesmi izvedenih na starinskih lajnah):  
Mitja Švener • Producent: Festival Velenje

Igrajo: Vanja Kretič, Noemi Čop, Borut Ring

H. C. Andersen / Alice Čop  LUTKOVNO-IGRANA PREDSTAVA

Esmeralda, lastnica potujoče komedijantske skupine, ima polne roke dela s šolanjem 
novih pomočnikov – Antonija in Serafine. Hoja po vrvi in žongliranje je v njuni izvedbi 
popolna polomija, salt še nista zvadila ... Kaj naj z njima?! A pravita, da znata igrati lutke. 
Menda sta zvadila „Princeso na zrnu praha“. Pardon – graha! Pa poglejmo pravljico o 
princu, ki mora poiskati ta pravo nevesto.

Lutkovno-igrana predstava je nastala po motivih istoimenske pravljice Hansa Christi-
ana Andersena in pripoveduje o tem, da je vredno čakati na tisto, kar si srčno želimo,  
in ne pristajati na manj. Kajti kjer je dobrota, je tudi ljubezen.

Poetika lutkovno-igrane predstave izhaja iz podobe več kot 100 let starega potovalne-
ga kovčka in gledalcem predstavlja način pripovedovanja pravljic na sejmih in tržnicah 
iz tega časa.

Predstava je namenjena otrokom  
od 3. leta dalje in traja 40 minut.

PRINCESKA NA ZRNU GRAHA
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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

Animirata in nastopata: Andrej Rozman Roza, Barbara 
Bulatović

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 Bedan-
ca, 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 iz-
postavljeno 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.

Predstava je namenjena 
otrokom od 5. leta dalje in 

traja 30 minut.

Andrej Rozman Roza  LUTKOVNA PREDSTAVA

OVBE, KEKEC, UJMA GRE!
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Za oder priredil: Boštjan Štorman • Oblikovanje lutk, 
scenografija, kostumografija in režija: Boštjan Štorman • 
Glasba: Goran Završnik • Producent: Gledališče iz desnega 
žepka

Igrata: Lucija Ćirović in Boštjan Štorman

Kot vse pravljice se tudi ta začne z nekoč. Nekoč za devetimi gorami in devetimi  
vodami je stalo mesto. Sredi mesta je stala majhna hišica, v njej pa sta prebivala mož  
in žena. Po dolgih letih se jima je uresničila želja in dobila sta deklico. Vendar sta jo 
zaradi ukradenega motovilca morala dati v rejo hudobni čarovnici. Ta jo je odpeljala 
v gozd in jo zaprla v stolp brez vrat. Nekega dne pa se je pod stolpom pojavil princ ...

Predstava je namenjena 
otrokom od 4. leta dalje in 

traja 45 minut.

Brata Grimm  LUTKOVNO-IGRANA PREDSTAVA
MOTOVILČICA
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Scenarij in režija: Alice Čop • Scenografija in sorežija: Kajetan 
Čop • Glasba: Gorazd Planko • Koreografija: Manca Dolenc • 
Producent: Festival Velenje

Igrata: Vanja Kretič in Mitja Švener

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. Že res, da je Ferdinand na zunaj gromozanski mišičnjak, vendar je v resnici  
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, odpuš-
čanjem in ljubeznijo.

Predstava želi 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 ogleda-
li flamenco s kastanjetami in pasodoble z rdečo ruto ter izvedeli, kaj je sombrero.  
Otroci se bodo podali tudi v veličasten in hkrati krut svet bikoborb!

Predstava je namenjena 
otrokom od 4. let dalje in 

traja 30 minut.

Munro Leaf / Alice Čop  IGRANA PREDSTAVA

BIKEC FERDINAND
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Režija:  Andrej Rozman Roza • Likovna podoba:  Andrej 
Štular • Izdelava lutk:  Mitja Ritmanič • Producent: 
Rozinteater

Animira: Andrej Rozman Roza

Predstava je namenjena 
otrokom od 3. leta dalje in 

traja 35 minut.

Petletni Oskar živi z mamo v blokovski soseski. Ima dva nergava soseda, ki na svet  
gledata s svojimi ozkimi strokovnimi očmi in Oskarju ne pustita, da bi živel v svetu  
igre. Nekega dne Oskar najde bankovec, s katerim si gre kupit vrečko presenečenja. 
Ko vrečko odpre, se realistična zgodba spremeni v pravljico. Iz vrečke namreč zraste 
ogromen balon, ki Oskarja odnese visoko nad resničnost, zvečer pa ga spet varno vrne 
domov.

Predstava o odrešujoči moči domišljije za enega igralca in animatorja, veliko namizno 
marioneto, tri male nošene lutke in balon. V zaključnem delu dobi možnost za sodelo-
vanje s svojimi domislicami tudi občinstvo.

BALON VELIKON
Andrej Rozman Roza LUTKOVNA PREDSTAVA
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Abonmajske predstave za otroke bodo na sporedu  
enkrat mesečno, od oktobra do marca, ob sobotah,  
ob 1100.

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

Abonma lahko vpišete od 3. do 30. septembra 
 

• 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)
 
• ter na WWW.EVENTIM.SI  
 in prodajnih mestih v sistemu Eventim Si. 

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. 

INFORMACIJE, UGODNOSTI 
IN VPISNI POGOJI ZA TRŽIŠKI 
ABONMAJČEK

24



VPIS V TRŽIŠKI ABONMAJČEK 
2018/2019

IME IN PRIIMEK OTROKA

IME IN PRIIMEK OTROKA

IME IN PRIIMEK OTROKA

Podatki plačnika (starša ali zakonitega zastopnika) 

 

O predstavah gledališkega abonmaja me obveščajte po

 

Želeno mesto v dvorani (izbor dokončno potrdi organizator)

Parter 

IME

POŠTNI NASLOV

ELEKTRONSKI NASLOV

TELEFONSKA ŠTEVILKA

PRIIMEK

KRAJ IN POŠTNA ŠT.

ELEKTRONSKI  
POŠTI

VRSTA

NAVADNI  
POŠTI

SEDEŽ
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Vpisujem se v TRŽIŠKI ABONMAJČEK 2018/2019 in izjavljam, da sem 
seznanjen(a), da bo moje osebne podatke skladno s podpisano privolitvijo 
obdelovala izključno Občina Tržič in ne bodo posredovani tretjim osebam. S 
podpisom na vpisnem listu prejemniku Občini Tržič dovoljujem, da v skladu s 
Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov - GDPR obdeluje moje osebne 
podatke in na moj naslov pošilja: 

 Obvestila o abonmajskih predstavah (izključno obvestila o programu  
 Tržiškega abonmaja v Kulturnem centru Tržič) 

 E-obvestila (obvestila o vseh dogodkih v Občini Tržič) 

S podpisom tega vpisnega lista jamčim za resničnost zgoraj navedenih 
podatkov. Seznanjen(a) sem s podatkom, da si organizator v primeru 
nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do spremembe programa in 
datuma posamezne predstave.  

Izjava prejemnika: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 
5883547000, bo v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov, veljavni z dne 25. 5. 2018, varovala zbirko osebnih podatkov 
izdajatelja in jo uporabljala zgolj za namen obveščanja. Izdajatelj uporabo 
podatkov lahko kadarkoli prekliče z obvestilom na elektronski naslov 
informacije@trzic.si.

KRAJ IN DATUM PODPIS
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PA
RT

ER
ODER KULTURNEGA CENTRA TRŽIČ

BA
LK

ON

1 5 93 72 6 104 8 E

B 5 93 7 DC 6 104 8A

1 5 93 72 6 104 8

1 5 93 72 6 B4 8A

1 5 93 7 B2 6 104 8A

1 5 93 72 6 B4 8A

1 5 93 7 B2 6 104 8A

1 5 93 72 6 B4 8A

1 5 93 7 B2 6 104 8A

1 5 93 72 6 B4 8A

1 5 93 7 B2 6 104 8A

1 5 93 72 6 B4 8A

1 5 93 7 B2 6 104 8A

1 5 93 72 6 B4 8A

1 5 93 7 B2 6 104 8A

1 5 93 72 6 B4 8A

1 5 93 7 B2 6 104 8A

1 5 93 72 6 B4 8A

1 5 93 7 B2 6 104 8A

1 5 93 72 64 8

1 5 93 72 64 8

1 5 93 72 6 104 8

5b
4b

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

3b
2b
1b
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Program abonmajev v Kulturnem centru Tržič 2018/2019
Izdajatelj: Občina Tržič • Zanj: mag. Borut Sajovic • Oblikovanje in realizacija programa: Kulturno društvo Tratéteater  

Naklada: 5000 izvodov • Tržič, avgust 2018 


