Poštnina plačana pri pošti 2113 Maribor ● Postage paid

ok tober 2013

KAJ KJE KDAJ:
www.nd-mb.si

Vpis abonmajev cikla »Komedija v Narodnem domu« sezone 2013/2014

Za vse naše dosedanje zveste abonente
in za vse tiste, ki bi to želeli postati!
Skozi leta je abonmajski cikel Komedija v Narodnem domu prerasel v čvrst sklop predstav z več redi, ki predstavlja
najbolj veseli »abonma med abonmaji« in privablja na stotine smeha željnih obiskovalcev. Leto za letom se trudimo
pripeljati v našo dvorano najbolj aktualne, zanimive, razvpite, udarne in najbolj smešne stvaritve slovenskih mojstrov
humorja. Tudi za prihajajočo gledališko sezono upamo, da bomo upravičili vaše zaupanje. Za vašo zvestobo smo vam
iskreno hvaležni, saj nam daje zagon za naprej.
Vpis za lanske abonente bo potekal do srede, 16. oktobra 2013. Abonente, ki bodo letos abonmaje obnovili, vljudno prosimo, da s seboj prinesejo lanske abonmajske kartice.
Vpis za nove abonente bo potekal od četrtka, 17. oktobra do srede, 30.
oktobra 2013.

Abonmajski cikel »Komedija«
‒‒ red »KOMEDIJA« (predstave bodo predvidoma ob ponedeljkih, ob 20.00)
‒‒ red »ZELENI« (predstave bodo predvidoma ob torkih, ob 20.00)
‒‒ red »SOBOTA« (predstave bodo predvidoma ob sobotah, ob 20.00)
‒‒ red »NEDELJA« (predstave bodo predvidoma ob nedeljah, ob 20.00)
‒‒ red »POPOLDANSKI« (predstave bodo predvidoma ob nedeljah, ob 17.00)
‒‒ red »PETEK« (predstave bodo predvidoma ob petkih, ob 20.00)

Predstave bodo predvidoma ob nedeljah, ob 17.00, v Veliki dvorani Narodnega doma Maribor.
Po zaključku predstav abonmaja »KEKEC« bomo pripravili USTVARJALNICAMI za vse male in velike raziskovalce ter ustvarjalce.
Pod vodstvom izkušene ekipe bodo otroci ustvarjali na glavno temo predstave in izdelovali zanimive izdelke. Lahko bodo rezali, šivali, lepili, zbijali,
oblikovali, žagali, krojili in iz različnih odpadnih materialov ustvarjali unikatne predmete, ob tem pa se tudi naučili marsičesa novega.
Vabljeni vsi, stari vsaj tri!

Cene
Abonma »KOMEDIJA«
1.–10. vrsta parterja: 80,00 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 70,00 €
Cena vstopnice za posamezno predstavo:
1.–10. vrsta parterja: 18,00 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 16,00 €
Dodatne ugodnosti, ki jih nudimo ob nakupu abonmajev »KOMEDIJA«:
‒‒ upokojenci (potrebno je predložiti dokazilo – upokojensko izkaznico)
1.–10. vrsta parterja: 75,00 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 65,00 €
‒‒ študentje in dijaki (potrebno je predložiti dokazilo – potrdilo o šolanju
ali indeks)
1.–10. vrsta parterja: 70,00 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 60,00 €
Popust subvencionira Narodni dom Maribor.
Otroški abonma »KEKEC«
Cena abonmaja: 6 predstav in 6 ustvarjalnic: 25,00 €
Cena vstopnice za posamezno predstavo in ustvarjalnico po njej: 6,50 €
Dodatne ugodnosti, ki jih nudimo ob nakupu abonmajev »KEKEC«:
drugi otrok: 15,00 €, tretji otrok 5,00 €
Ob nakupu abonmaja Kekec ima en spremljevalec otroka prost vstop!
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO MOREBITNIH SPREMEMB PROGRAMA IN
DATUMOV PREDSTAV!

OBROČNI NAČIN ODPLAČEVANJA ABONMAJEV

Otroški gledališki abonma »Kekec«
(za otroke od tretjega leta dalje)

Abonmajski cikel za otroke »Kekec« pripravljamo posebej za naše male
obiskovalce. V program uvrščamo najboljše otroške predstave slovenskega
gledališkega ustvarjanja za otroke. Tako jim nudimo možnost vstopati v
svet gledališke umetnosti že v rosnih letih, in sicer skozi prisrčne, kvalitetne, igrive in barvite predstave. S tem marsikaterega malčka usmerimo na
pot, ki vodi naprej v »veliko« gledališče.

Abonmajski cikel je možno vplačati na dva načina:
‒‒ v enem znesku ob vpisu: z gotovino ali plačilno kartico Mastercard, Eurocard, Activa, Diners, Visa ali s plačilno kartico BA;
‒‒ obročni način plačevanja: preko trajnikov, ki jih lahko odprete na poslovnih
bankah, kjer imate že odprt svoj osebni bančni račun ali s kartico Diners na
3 obroke (ko bo ponovno vzpostavljeno delovanje teh plačilnih kartic).
V primeru obročnega plačila preko trajnika (največ trije enaki obroki) vas
vljudno prosimo, da se pred vpisom oz. obnovitvijo abonmaja najprej oglasite v poslovni banki, kjer imate odprt osebni račun in odprete trajnik za
plačilo abonmaja (za 2. in 3. obrok).

noVember

noVember

Igrajo: Vojko Belšak, Nataša Tič Ralijan, Andrej
Murenc
Novi ZATO., PUM

Gledališka predstava
Igrajo: Igor Štamulak, Rok Matek, Medea Novak,
Blaž Valič
Gledališče Koper, SNG Nova Gorica

Grozni GaŠper

j. roselt: TrojČek

december

foto: R. Čok

Prosimo, da trajnik odprete pod naslednjimi
pogoji:
‒ število obrokov: 2 (dva) obroka (2. in 3. obrok)
‒ zapadlost obrokov:
‒ 2. obrok: najkasneje do 30. 11. 2013
‒ 3. obrok: najkasneje do 31. 12. 2013
‒ v korist: NARODNI DOM MARIBOR, Ulica kneza
Koclja 9, Maribor
‒ IBAN: SI56 0127 0603 0358 416
‒ SWIFT/BIC KODA: BSLJ SI 2X
‒ sklic na številko: SI00 1600-2013-2014
Morebitna dodatna pojasnila v zvezi s plačevanjem abonmajev preko trajnikov lahko dobite na
telefonskih številkah 02/229-4011, 02/229-4050,
02/229-4074, 02/229-4026.

ABONMA
KeKec

ABONMA
komedija

V. Valič & d. avdić:
udar po moŠko 2!
Igrata: Vid Valič, Denis Avdić
Špasteater

december

Gledališka predstava

a. lindgren:
pika noGaViČka

ugodnosti za abonente

Našim abonentom tudi letos ponujamo razširjene
ugodnosti. popusti pri nakupu več abonmajev
veljajo za celotno ponudbo Narodnega doma Maribor, prav tako izbor prireditev s kartico Vaš izbor in
popuste v akciji pripeljite prijatelja.

nakup več abonmajev

Če se boste odločili za nakup katerih koli dveh abonmajev iz naše ponudbe, imate na oba 10-odstotni
popust, če pa boste postali abonent treh naših
abonmajev, imate na vse tri 20 % popusta. popust
se ne nanaša na nakup dveh sedežev znotraj istega abonmaja.

SLG Celje

januar

januar

poGumna molly

b. kobal, b. završan:
PO MOJeM SLOVeNcI…

Lutkovna predstava
Igrata: Jose, Robert Korošec
Mini teater

Igrata: Boris Kobal, Polona Janežič (klavir)
KUD Pod Topoli, Ljubljana

Februar

r. dahl:
GreGorjeVo
ČudeŽno
zdraVilo

kartica Vaš izbor

Tudi ta abonentska ugodnost velja za vse abonmaje in sicer ob vpisu obema, tako že vpisanemu
abonentu kot njegovemu prijatelju, nudimo:
‒ 15 % nižjo ceno abonmaja za Orkestrski cikel ali
abonmaja Komedija,
‒ 30 % nižjo ceno abonmaja za Komorni cikel ali
abonmaja Kekec.
Vse ugodnosti veljajo pri vpisu abonmajev za sezono 2013/2014.
popusti in ugodnosti se ne seštevajo.

kaj kje kdaj:

Februar

e. lubitsch:
KO SeM BIL
mrTeV

foto: P. Uhan

Igrajo: Alojz Svete, Janez Škof,
Jernej Šugman, Boris Mihalj,
Jože Šalej k.g.
Drama SNG Ljubljana

marec

marec

i. androjna: aČiH!

G. Vojnović:
Tak si
Igrata: Tadej Toš,
Klemen Slakonja
SiTi Teater BTC

oTroŠko pusTno
rajanje
april

Tadej Toš

pripelji prijatelja

Gledališka predstava
Igrajo: Gorazd Žilavec,
Dunja Zupanec,
Boris Kos
Gledališče Ptuj

Gledališka predstava
Igrajo: Luka Valenčak - Raff, Maja Eržen, Miha Vlaj,
Tina Drobež / Nina Franko, Tomaž Urgl
Šentjakobsko gledališče Ljubljana

april

a. nicolaj:
parole,
parole

Igrajo: Igor Štamulak,
Lara Jankovič, Rok Matek
Gledališče Koper

Foto: J. Vamuž

Nakup kartice VAŠ IZBOR je namenjen vsem, ki
se ne želite odločiti za posamezni abonma in raje
obiskujete prireditve po lastnem izboru.
Ob nakupu kartice Vaš izbor lahko uveljavljate poseben popust glede na višino vplačanega zneska,
in sicer:
‒ 10 % popusta ob vplačilu od 50 € do 90 €
‒ 20 % popusta ob vplačilu od 100 € do 140 €
‒ 25 % popusta ob vplačilu nad 150 €
‒ Kaj vam omogoča kartica VAŠ IZBOR?
‒ Izbirate lahko med vsemi prireditvami, ki so v
organizaciji Narodnega doma Maribor.
‒ Pri dvigu vsake vstopnice vam Narodni dom Maribor priznava popust na redno ceno vstopnice.
‒ Imetniki kartice lahko dvignejo več vstopnic
hkrati.
‒ Stanje dobroimetja na vaši kartici se vam ob nakupu vstopnic zmanjša za vrednost s priznanim
popustom.
‒ Dobroimetje na kartici lahko obnovite tudi med
letom.
‒ Dobroimetje na kartici lahko prenesete v naslednjo sezono.
‒ Dobroimetja na kartici ni možno zamenjati za
gotovino ali darilne bone.
‒ Nakup abonmajev s kartico Vaš izbor ni možen.

foto: B. Slana

S potrdilom o odprtju trajnika pa se nato oglasite
pri nas in vpišete oziroma obnovite svoj abonma.
Tako se bomo izognili morebitnim nesporazumom
in zastojem pri samem vpisu abonmaja.
Pri obročnem odplačilu boste torej 1. obrok
abonmaja poravnali takoj ob vpisu abonmaja na
blagajni Narodnega doma Maribor, za 2. in 3.
obrok pa boste pri svoji poslovni banki najprej odprli trajnik in ob vpisu abonmaja predložili potrdilo
banke o odprtju trajnika.

ORKES T RSKI
CIKEL

KOMORNI
CIKEL

ponedeljek, 28. oktober 2013, 19.30

BRITTEN SINFONIA

Vodja: Pekka Kuusisto; Mark Padmore, tenor;
Stephen Bell, rog
Spored: Benjamin Britten, Judith Weir, Frank Bridge

TOMAŽ
SEVŠEK,
orgle

Orgelska glasba Pariza v
letih do II. svetovne vojne
Spored: Jehan Alain, Olivier
Messiaen, Maurice Duruflé

četrtek, 17. oktober 2013, 15.00 in 18.00
Copyright Jana Jocif

četrtek, 3. oktober 2013, 19.30

CIKEL
ZA MLADE

Spoznavajmo glasbila:
KLAVIR

Avtorica in pianistka: Katja Sinkovič, režiser in komentator: Rok Biček
Spored: Fritz Kreisler, Robert Schumann, Richard
Wagner, Franz Liszt, George Bizet

ponedeljek, 2. december 2013, 19.30

KVARTET KELEMEN

Barnabás Kelemen,violina; Gábor Homoki, violina;
Katalin Kokas, viola; Dóra Kokas, čelo
Spored: Leo Weiner, Béla Bartók, Ludwig van Beethoven

sobota, 11. januar 2014, 19.30

Katja Sinkovič

KOMORNI ORKESTER
FRANZA LISZTA

Torek, 10. december 2013, 15.00 in 18.00

četrtek, 13. februar 2014, 19.30

Katarina Kolar, harfa; Brin Bernatović, harfa; Sara
Briški Cirman, harfa; Tanja Vogrin, vokal, baročna
harfa, Bojan Maroševič, dramski igralec, Dalibor
Bernatović, harfa
Spored: Marcel Grandjany, Jacques Offenbach,
Albert Heinrich Zabel, Auguste Durand, David
Watkins

Spoznavajmo glasbila:
HARFA

Gabor Boldoczki, trobenta; Aleksander Romanovski, klavir
Spored: Igor Stravinski, Dmitrij Šostakovič, Béla
Bartók, Franz Liszt

Xavier de Maistre, harfa
Spored: Edward Elgar,
Wolfgang Amadeus Mozart,
Elias Parish Alvars

foto: Felix Broede

Academy
Of St
Martin In
The Fields

ponedeljek, 20. januar 2014, 19.30

DUO TAL &
GROETHUYSEN

Yaara Tal, klavir; Andreas Groethuysen, klavir
Spored: Richard Wagner

Xavier de Maistre

četrtek, 30. januar 2014, 15.00 in 18.00

Spoznavajmo ljudsko
izročilo: FOLKLORNI PLES
IN FOLKLORNO PETJE
Akademska folklorna skupina Študent Maribor

petek, 28. marec 2014, 19.30

ESTONSKI
FILHARMONIČNI
KOMORNI ZBOR

KOMORNI ORKESTER IZ TALINA
Dirigent: Risto Joost
Spored: Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür

torek, 18. marec 2014, 19.30

TRIO ALBA

Livia Sellin, violina; Philipp Comploi, violončelo;
Chenhcheng Zhao, klavir
Spored: Franz Schubert; Edouard Lalo; Robert
Schumann

Akademska folklorna skupina Študent Maribor

četrtek, 13. marec 2014, 15.00 in 18.00

Spoznavajmo načine
petja: A CAPELLA
Vokalna skupina A-Kamela
Spored bomo objavili naknadno.

četrtek, 3. april 2014, 15.00 in 18.00
ponedeljek, 12. maj 2014, 19.30

KOMORNI ORKESTER
IZ MANTOVE

Alexander Lonquich, klavir in vodja
Generalni pokrovitelj cikla
Spored: Ludwig van
Beethoven, Zoltán Kodály,
Dmitrij Šostakovič

petek, 16. maj 2014, 19.30

DUO CLARIPIANO

Dušan Sodja, klarinet; Tatjana Kavčič, klavir
Spored: Robert Schumann, Camille Saint-Saëns,
Claude Debussy, Joseph Horovitz

Spoznavajmo glasbila
in glasbene zasedbe:
ORKESTER MANDOLINA

Dirigent: Andrej Zupan
Spored: Johannes Brahms, Elliot Goldenthal, Kerry
Livgren, Pietro Mascagni, Viktor Parma, Aram
Hačaturjan

Samo še nekaj dni do zaključka vpisa abonmajev. Vabimo vas, da si pravočasno zagotovite svoj sedež.
KAJ KJE KDAJ:

KAJ KJE KDAJ:

Oktober v Narodnem domu Maribor
Copyright Jana Jocif

G LASBA
DVORANA UNION

1. koncert »Orkestrskega cikla«

BRITTEN SINFONIA
četrtek, 3. oktober, 19.30
za IZVEN in abonente

Cena vstopnic: 25,00 €; 23,00 € – upokojenci;
21,00 € – invalidi; 17,00 € – mladina

Zaznamuje ga izjemna širina, saj se kot solist in
komorni glasbenik intenzivno posveča glasbi za
različne instrumente s tipkami od pozne renesanse
do avantgarde 20. stoletja in sodobne glasbe. Angažirano koncertira doma in po svetu in je soustanovitelj komorne skupine za staro glasbo Musica
cubicularis ter zavoda Harmonia Antiqua Labacensis, pri katerem skrbi tudi za promocijo koncertov
in glasbeni podmladek.

Komedija

V. VALIČ & D. AVDIĆ:
UDAR PO MOŠKO 2!

Brittnova Sinfonia bo izvedla dobro domišljeni
spored, ki bo osvetlil pomembno Brittnovo izročilo
v luči skladateljevih predhodnikov in naslednikov.
Na sporedu bo tudi novo delo uveljavljene škotske
skladateljice Judith Weir, katere delo muzikologi
včasih opredeljujejo kot sorodno Brittnovemu.
Orkester bo ob tej priložnosti vodil nekonvencionalni in uspešni finski violinist Pekka Kuusisto.
Kot solist bo nastopil Mark Padmore, eno najprodornejših angleških tenorskih imen zadnjih dveh
desetletij.

ponedeljek, 21. oktober, 20.00
za IZVEN
Igrata: Vid Valič, Denis Avdić
Špas teater
Cena vstopnic: 18,00€; 16,00 €

Kaj se zgodi, ko se srečata slovenska in bosanska
kultura, kako brezmadežno spočeti, kdaj bomo
zares prilezli iz krize in kdaj se ne »štela« radia?!
Udar po moško 2!

Cena vstopnic: 5,00 €

Redkokatero glasbilo ima take izrazne možnosti
kot klavir. S svojimi 88 tipkami in tremi pedali
daje pianistu možnost, da z vsakim prstom na roki
zaigra svoj ton, vsakega z različno močjo in dolžino
odzvena.

DVORANA UNION
Kulturni dnevnik

SPOZNAVAJMO
GLASBILA: KLAVIR
torek, 15. oktober, 10.00
ZELENI RED

RUMENI RED

Katja Sinkovič, koncert
Delavnica: likovna poustvarjalnica – kolaž

NARODNI DOM MARIBOR
Kulturni dnevnik

PRIMOŽ SUHODOLČAN,
pisatelj na obisku

1. koncert »Komornega cikla«

TOMAŽ SEVŠEK, orgle
ponedeljek, 28. oktober, 19.30

Po daljšem času bomo v naši koncertni sezoni ponovno gostili organista in se ob tej priliki preselili
v mariborsko stolnico. Na tamkajšnje prenovljene
orgle bo igral Tomaž Sevšek, ki ga, čeprav sodi
v mlajšo generacijo naših glasbenikov, že lahko
uvrstimo med najvidnejše slovenske orglavce.

za IZVEN in red FURIOSO 2
Avtorica in pianistka: Katja Sinkovič
Režiser in komentator: Rok Biček
Spored:
Fritz Kreisler / Sergej Rahmaninov: Ljubezensko
trpljenje
Fritz Kreisler / Sergej Rahmaninov: Ljubezensko
veselje
Robert Schumann / Franz Liszt: Ljubezenska pesem
Richard Wagner / Franz Liszt: Ljubezenska smrt (po
temi iz opere Tristan in Izolda)
Franz Liszt: Madžarska rapsodija št. 2
George Bizet / Vladimir Horowitz: Variacije na
temo iz opere Carmen

torek, 15. oktober, 11.00

STOLNA CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA,
MARIBOR

za IZVEN in abonente
Orgelska glasba Pariza v letih do II. svetovne vojne
Spored:
Jehan Alain: Variacije na temo Clémenta Jannequina
Jehan Alain: Litanije
Olivier Messiaen: Vnebohod, štiri simfonične meditacije
Maurice Duruflé: Scherzo, op. 2
Maurice Duruflé: Preludij in fuga na ime Alain, op. 7

SPOZNAVAJMO
GLASBILA: KLAVIR
četrtek, 17. oktober, 18.00

VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA

Pekka Kuusisto

1. koncert »Cikla za mlade«

za IZVEN in red FURIOSO 1

G LEDALI Š Č E

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

DVORANA UNION

četrtek, 17. oktober, 15.00

Vodja: Pekka Kuusisto; Mark Padmore, tenor;
Stephen Bell, rog
Spored:
Benjamin Britten: »Now sleeps the crimson petal«
za tenor, rog in godalni orkester
Judith Weir: I give you the end of a golden string
Benjamin Britten: Variacije na temo Franka Bridgea, op. 10
Frank Bridge: Tri idile za godalni kvartet (inačica za
godalni orkester)
Benjamin Britten: Serenada za tenor, rog in godalni
orkester, op. 31

za mlade

četrtek, 24. oktober, 10.00
MODRI RED

četrtek, 24. oktober, 11.00

RDEČI RED
Delavnica: literarna poustvarjalnica

Informacije in prodaja vstopnic
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor:
vsak delavnik od 10.00 do 17.00, v soboto od 9.00
do 12.00 ter uro pred vsako prireditvijo.
Prireditve v Unionski dvorani: uro pred prireditvijo
na blagajni dvorane Union.
Telefon: (02) 229 40 11, 229 4050, 031 479 000,
040 744 122
vstopnice@nd-mb.si • spletna prodaja vstopnic:
http://nd-mb.kupikarto.si/

KAJ KJE KDAJ 10/2013

Brezplačen izvod, naklada 3000 izvodov
Izdaja: Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor,
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor,
telefon: (02) 229 40 00, telefaks: (02) 229 40 55,
e-pošta: nd@nd-mb.si
Urednik: Boris Črnič
Besedila: Barbara Švrljuga, David Braun, Tina Vihar,
Alenka Klemenčič, Boris Črnič
Lektoriranje: Alenka Klemenčič
Foto: arhiv Narodnega doma Maribor
Oblikovanje: Didi Šenekar
Grafična realizacija: Grafični atelje Visočnik
Tisk: Evrografis d.o.o.

