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3. KONCERT KOMORNEGA CIKLA

Zvezdniško 
prežarjen večer 
samospevov 
Sopranistka Mojca Erdmann z velikim zamahom osvaja svetovne glasbene odre. 
Züriška opera, Berlinska, Kölnska in Pariška filharmonija, Ženeva, Ankara, Bu-
dimpešta – to je le nekaj njenih postojank v tej sezoni. Med njimi je na srečo tudi 
Maribor, kjer bomo 25. januarja 2023 na tretjem koncertu Komornega cikla ob 
spremljavi vrhunskega pianističnega partnerja Malcolma Martineauja prisluhnili 
njeni interpretaciji izbranih del iz zlatega obdobja za samospev iz krožka zakoncev 
Schumann in Johannesa Brahmsa.
Glasbenici, katere oče, po rodu Nemec, je skladatelj, mati Slovenka pa pianistka, 
je bilo življenje za glasbo položeno v zibelko. Sprva je želela postati violinistka, 
vendar jo je pot zaradi izjemnega pevskega daru povedla v drugo smer. Danes je 
redna gostja na odrih Berlinske državne opere, Salzburškega festivala in festivala 
v Baden-Badnu, nastopila je z Berlinskimi filharmoniki, Simfoničnim orkestrom 
Bavarskega radia, Kraljevim orkestrom Concertgebouw in Dunajskimi simfoniki. 
Sodelovala je z dirigenti, kot so sir Simon Rattle, Manfred Honeck, Kent Nagano in 
Nikolaus Harnoncourt. Snema za ugledno založbo Deutsche Grammophon. Mari-
borčani smo imeli čast, da smo jo kot prvi gostili v Sloveniji. Skupaj s Švedskim 
komornim orkestrom nas je pred letom dni navdušila na koncertu Orkestrskega 
cikla Mozart v Pragi. 
»Živ, brezhibno uglašen sopran M. Erdmann je prava radost za poslušalca,« njen
nastop opisuje kritik (Gramophone), drugi (Niederösterreichischen Nachrichten)
dodaja: »Kdor se prepusti tej pevki, ga bo nosilo na vedno spreminjajočem se
brezhibnem in jasnem valu impulzivnosti.« Mi se ji bomo vsekakor prepustili.
Z največjim veseljem!

Še dve nagradi
Januarja se običajno ozremo nazaj in potegnemo črto pod letom, ki se je 
izteklo. Naša bo zlata, saj sta se uspehom, ki smo jih nizali v jubilejnem 
letu tik pred njegovim koncem, pridružili še nagradi za družbeno odgovor-
nost in trajnostni razvoj Horus, ki ju podeljuje Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosi IRDO. 
Med štirinajstimi organiza-
cijami smo za kulturno-izo-
braževalni družinski festival 
Art kamp prejeli priznanje 
Finalist, njegova program-
ska vodja Urška Košica pa je 
prejela posebno priznanje. 
V obrazložitvi je strokovna 
komisija zapisala: »Urška 
Košica izkazuje visoko raven 
družbene odgovornosti na 
področju kulture, izobraže-
vanja, medgeneracijskega 
sodelovanje ter ohranja-
nja zdravega okolja. Pohvalna je njena izredna širina, ki močno presega 
ustaljene, pogosto tudi toge, delovne pogoje in pomanjkanja finančnih 
sredstev v kulturnih ustanovah. Kot programska vodja več priljubljenih 
programov (Art kamp, Vilinsko mesto, Kulturni dnevnik) in dogodkov z 
raznolikimi vsebinami in ogromno energijo izkazuje svojo pomembno in 
povezovalno vlogo.« 
Ponosni smo na obe priznanji, čestitamo vsem ustvarjalcem Art kampa, 
še posebej pa Urški. Njena vizija, ustvarjalnost, inovativnost ter nalezlji-
va energija in neusahljivi entuziazem vselej znova poskrbijo za kreativne 
presežke, ki bistveno bogatijo naše mesto, še zlasti na področju dela z 
mladimi, otroki in družinami. Bravo in hvala, Urška! 

SALON GLASBENIH UMETNIKOV

Vabljeni k 
sodelovanju
Salon glasbenih umetnikov si v okviru Festivala Lent ni zagotovil 
zgolj svojega stalnega mesta v prijetnem ambientu Dvorane Union, 
temveč stalno, zvesto občinstvo, ki želi tudi v poletnih večerih uživa-
ti v klasični glasbi. Butične zasedbe in programi vsako leto poskrbijo 
za drugačno in sveže koncertno dogajanje, polno prijetnih presene-
čenj. 
Tudi v letu 2023 ga želimo ponuditi, zato k sodelovanju vabimo mla-
de izvajalce, pa tudi že uveljavljene komorne zasedbe in glasbenike. 
Salon bo potekal predvidoma od 23. junija do 1. julija 2023, prijava 
pa mora vsebovati predlog koncertnega programa, ki naj bo brez 
odmora in ne daljši od 50 minut, naziv (ime) zasedbe, imena vseh 
članov zasedbe, kratke biografije članov zasedbe, nekaj kvalitetnih 
fotografij v elektronski obliki, nekaj glasbenih posnetkov v elektron-
ski obliki ter seveda ime kontaktne osebe, njen naslov in telefonsko 
številko. Prijave sprejemamo do 31. januarja 2023 na elektronski 
naslov: tina.vihar@nd-mb.si z naslovom »Za Salon«. Kandidate bo-
mo o izboru obvestili predvidoma do 31. aprila 2023. Celoten razpis 
je objavljen na spletni strani Narodnega doma Maribor, za dodatne 
informacije pa lahko pokličete na telefonsko številko 02 229 40 14 ali 
pošljite elektronsko pošto na e-naslov: tina.vihar@nd-mb.si
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Urška Košica, mag. Mojca Pušnik
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glasba

Etceteral
Jazz v Narodnem domu
Mali oder Narodnega doma
četrtek, 19. januar, 20.30
za IZVEN
Boštjan Simon, saksofoni, elektronika; Marek 
Fakuč, bobni, tolkala; Lina Rica – video v živo

Cena vstopnic: 10 €; 8 € (študenti)

Leta 2020, ko je izšel prvenec zasedbe Etceteral, so 
novinarji zapisali, da smo končno in zagotovo dobili 
slovenski »novi jazz«. To še toliko bolj drži v letu 
2023, saj bo za založbo Glitterbeat (in njeno bla-
govno znamko tak:til) izšel nov album z naslovom 
Rhizome, ki ga bodo Etceteral premierno predsta-
vili prav v Mariboru. 
Etceteral je nov projekt Boštjana Simona, Mareka 
Fakuča in video artistke Line Rica, ki raziskuje raz-
sežnosti repetitivne poliritmične glasbe, »afro-fu-
turizma«. Igro sekvenc in vzorcev dopolnjujejo s 
sintetizatorjem, ki se odziva tako na zvok saksofo-
na kot tudi na udarec bobna in tako prevzame vlogo 
tretjega člana zasedbe. Izrazito ritmična glasba se 
spogleduje tako z dubom, nemškim Kratutrockom 
kot tudi z afriškimi ritmi. Če ji dodamo še hipnotični 
video v živo, ki ga z glasbo povezuje Lina Rica, do-
bimo edinstveno novodobno muziko na meji med 
sodobno elektroniko in jazzovsko tradicijo.

Mojca Erdmann, 
Malcolm Martineau
3. koncert Komornega cikla
Dvorana Union
sreda, 25. januar, 19.30
za IZVEN in KOMORNI CIKEL
Mojca Erdmann, sopran;  
Malcolm Martineau, klavir

Spored:
Robert Schumann, Clara Schumann, Johannes 
Brahms
Cena vstopnic: 14 €; 13 € (upokojenci); 11 € (invalidi), 
5 € (študenti, dijaki)

O Malcolmu Martineauju je neki kritik po koncertu 
v dvorani Carnegie zapisal: »Martineau je tudi sam 
pripovedovalec zgodb, v vsakem samospevu poišče 
notranji občutek za dramo in smoter.« 

Mojca Erdmann je sopranistka, ki jo odlikujeta 
lepota tona in nenavadna repertoarna vsestran-
skost. Je zvezda mednarodne glasbene scene, zna-
na po širokem repertoarju, ki sega od baročne do 
sodobne glasbe. V raznovrstnih vlogah nastopa v 
večjih opernih hišah in na svetovno priznanih med-
narodnih festivalih ter koncertnih dvoranah. Njen 
koncertni repertoar vključuje komorna dela Schu-
manna, Schönberga in Brahmsa ter operne vloge, 
kot so Zerlina v operi Don Giovanni, Pamina v spe-
voigri Čarobna piščal ter Bergova Lulu in Straus-
sova Salome. V vlogi slednje bo kmalu debitirala 
v Malmöju. Zaradi interpretativne originalnosti je 
zelo iskana tudi na področju sodobne glasbe. Z Ber-
linsko državno opero je pod taktirko Kenta Nagana 
izvedla svetovno premiero Takemitsujevega dela 
Moj način življenja. Leta 2009 je nastopila v glav-
ni vlogi monodrame Proserpina Wolfganga Rihma, 
zaradi česar ji je Rihm nato še zaupal glavno vlogo 
v njegovi novi operi Dioniz, ki je leta 2010 doživela 
svetovno premiero na Salzburškem festivalu. 
Nastopila je pod taktirko dirigentov, kot sta sir Si-
mon Rattle in Daniel Barenboim, ter v opernih hi-
šah, med katerimi so newyorška Metropolitanska 
opera, Berlinska državna opera, Züriška opera, 
Hamburška državna opera in gledališče Theater an 
der Wien. Kot redna gostja nastopa na odru Bavar-
ske državne opere München. 

gledališče

Laponska
Predstava abonmaja Komedija
Dvorana generala Maistra
petek, 13. januar, 20.00
za IZVEN in RED PETEK
ponedeljek, 16. januar, 20.00
za IZVEN in RED PONEDELJEK
Igrajo: Urška Taufer, Tjaša Hrovat, Luka Cimprič, 
Rok Matek, Nika Rozman

Cena vstopnic: 20 € (1. kategorija), 
18 € (2. kategorija)

Z aktualno uspešnico Gledališča Koper se bomo 
preselili v zasneženo kočo na Laponskem, kamor 
iz Primorske k sestri, poročeni s Fincem, pripotuje 
mama petletnika z možem. Malčku seveda obljubi 
nepozabno božično slavje, ki ga bo okronal obisk 
čisto pravega Božička. A glej ga zlomka! Nordijska 
veja družine napove, da ne bo sodelovala pri obisku 
Božičkove dežele, njihova štiriletna hčerka pa svo-
jemu slovenskemu bratrancu pojasni, da svetega 
moža pač ni, da darila otrokom skrivaj kupijo star-
ši in božični večer je uničen. Pandorina skrinjica, iz 
katere privrejo številne družinske skrivnosti, pred-
vsem pa nasprotja, pogojena s kulturološkimi raz-
likami med urejeno finsko družbo ter »ležernostjo 
in neodgovornostjo« mediteranskega načina življe-
nja, eksplodira. 
Ob odlični zabavi prinaša ogled predstave še do-
daten bonus: ko se boste krohotali ob medite-
ransko-nordijskih kulturnih kontrastih, družinskih 
razprtijah in sfiženem božičnem slavju na odru, se 
bodo namreč vaša praznična družinska srečanja 
naenkrat izkazala za popolno idilo.

Boeing Boeing
Komedija
Dvorana generala Maistra
nedelja, 22. januarja, 18.00
za IZVEN
Igrajo: Gorka Beden, Jan Bučar, Lea Cok, Gregor 
Podričnik, Vesna Slapar, Inti Šraj

Cena vstopnic: 24 € (1. kategorija), 
22 € (2. kategorija)

Pripnite pasove! Čaka vas namreč turbulentna za-
bava z eno največjih broadwayskih uspešnic vseh 
časov, z najprestižnejšimi nagradami ozaljšano ko-
medijo Boeing Boeing. V njeni filmski različici so 
blesteli Jerry Lewis, Tony Curtis in Thelma Ritter, v 
izvedbi Špas teatra pa je navduševala že pred dve-
ma desetletjema, in sicer pod naslovom Stevarde-
se pristajajo. Tudi tokrat prinaša zmešnjavo ljube-
zenskega življenja arhitekta Bernarda, ki spretno 
žonglira s srci in urniki treh stevardes treh letal-
skih družb, dokler se ne pojavijo hitrejša Boeingova 
letala in kaotični prijatelj iz otroštva. Letalsko-lju-
bezenska katastrofa, polna zmešnjav, zamenjanih 
identitet in izvrstne situacijske komike bo tokrat 
oživela pod režijsko taktirko mojstra komedije Vin-
ka Möderndorferja. Še en razlog, da predstave ne 
smete zamuditi.
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Tadej Toš: V živo
Stand up komedija
Dvorana generala Maistra
sobota, 28. januarja, 20.00
za IZVEN
Cena vstopnic: 18 € (1. kategorija), 
17 € (2. kategorija)

Dobrih sto let nazaj je svet ponorel za Modelom T, 
Fordovim avtomobilom, ki je s svojo inovativnostjo 
in zanesljivostjo uspel zadovoljiti najrazličnejša 
pričakovanja najširših množic. S petnajstimi milijo-
ni prodanih avtomobilov si je legendarni Tin Lizzie 
prislužil naziv najuspešnejšega avtomobila 20. sto-
letja. 
Zakaj bluzimo o Modelu T? Ker vam bomo postregli 
s podobnim fenomenom. Dame in gospodje, pred-
stavljamo Model TT! Ta sicer stoji na dveh nogah, 
namesto dobro utečenega motorja pa ga poganjajo 
dobro delujoče sive celice in dobro namazan jezik, 
a ostali zgoraj našteti atributi še kako veljajo tudi 
zanj.
Govorimo namreč o Tadeju Tošu, najuspešnejšem 
slovenskem stand up komiku, ki s svojimi uspešni-
cami vselej znova in zanesljivo zadovolji najrazlič-
nejša pričakovanja najširših množic. Kot Model T 
vas tudi Model TT nikoli ne bo pustil na cedilu, z 
vsake predstave boste odšli dobre volje in s polni-
mi ušesi vrhunskih štosov, ki jih boste navdušeno 
ponavljali vsem, ki vas bodo pripravljeni poslušati. 
Če jih seveda niso slišali že iz prve roke. Kar je zelo 
verjetno, saj so njegove predstave vselej razpro-
dane, dvorane pa napolnjene do zadnjega kotička. 
Model, ki ga hočeji vsi, pač. Legendarni model. 

bor in središče kulturnega vrveža v mestu.za mlade

Povodni mož Ambrož
Plesno-gledališka predstava za mlade
Dvorana generala Maistra
nedelja, 8. januar, 11.00
za IZVEN in OTROŠKI ABONMA KEKEC
Soustvarjanje in izvedba: Barbara Kanc, 
Katarina Barbara Kavčič, Tines Špik, Andrej 
Rozman Roza

Cena vstopnic: 7 €

Čofnimo skupaj pod gladino jezera, v skrivnostni 
svet povodnega moža Ambroža. Nekega dne v 
njegov mokri vsakdan pade – čevelj. Povsem dru-
gačen kot tisti, ki že leži na dnu jezera. Ambrož, ki 
se je dotlej prav lepo zabaval v svojem svetu, kjer 

ni tovarn, strojev in trgovin, se radovedno odpravi 
na kopno, da bi spoznal življenje kopenskih ljudi 
in si poiskal ženo. A joj, prejoj, kako čudno je vse. 
Tamkajšnji ljudje nosijo obleke, namesto vode 
pijejo čudne tekočine in počnejo Ambrožu povsem 
nerazumljive reči. In glej no, glej, skozi odtoke vso 
nesnago iz svoje hiše spuščajo naravnost v reko!
Plesno-gledališka predstava, ki jo podpisuje ne-
nadkriljiv mojster besed in hudomušnih domislic 
Andrej Rozman Roza, bo zabavala in zamislila. 
Lahko z rekami in jezeri res ravnamo tako, kot to 
počnemo sedaj? 

Po zaključku predstave malčke in starše čakajo še 
prijetni izzivi na Kekčevih poustvarjalnicah: otro-
ških kreativnih delavnicah na temo predstave.

Pokrovitelj 
predstave 

Strašni Beethoven
3. koncert Mladinskega cikla
Dvorana Union

četrtek, 19. januar, 15.00
za IZVEN in MLADINSKI CIKEL
Koncert s komentarjem

Cena vstopnic: 5 €

Na vseh podobah, ki so se ohranile, divje raz-
kuštrani lasje uokvirjajo namrščen obraz in oster, 
celo mrk pogled. Kdo je ta mož, ki je s svojo glasbo 
začaral, s svojimi revolucionarnimi, za tedanje čase 
celo radikalnimi stališči in dejanji pa v obup sprav-
ljal kronane glave in gospodo – svoje mecene? Kdo 
je bil ta strašni Beethoven? Dirigent in skladatelj 
Leonard Bernstein pravi, da je edini skladatelj, pri 
katerem je prav vsaka nota popolna. Preverimo! 
Spored koncerta sestavljajo odlomki malone vseh 
velikih Beethovnovih skladb – od Simfonij št. 5, 6 
in 9, pa Patetične sonate, Dua za klarinet in fagot 
ter vse do Mesečeve sonate. V koncertni predsta-
vi izvajalci z glasbo in zgodbami z razburkanega 
umetnikovega življenja odstirajo tančice, predvsem 
pa želijo poslušalce navdušiti za nadaljnje razisko-
vanje osebnosti in glasbe tragičnega genija.

film

Za vsakega nekaj
Projekcija dokumentarnega filma ob 30. obletnici 
Narodnega doma Maribor 
Velika dvorana Lutkovnega gledališča Maribor
sobota, 21. januar, 19.00
za IZVEN
Scenarij in režija: Bojan Labović
Produkcija: Narodni dom Maribor, Makusfilm, 
RTV Slovenija
V sodelovanju s festivalom dokumentarnega 
filma DokuDoc in Lutkovnim gledališčem 
Maribor

Vstop prost.

Film ponuja izrazito avtorski pogled na kulturno 
krajino mesta, ki jo zadnjih trideset let aktivno in 
ključno (so)ustvarjamo v Narodnem domu Maribor. 
Avtor Bojan Labović ga je opisal tako: »Dokumen-
tarni film ni razpravljanje z uporabo večnih vpra-
šanj o tem, kaj in kakšna je, oziroma bi morala biti, 
prisotnost Narodnega doma Maribor in Festivala 
Lent. Prav tako se film ne dotika številk, seznamov 
in ostale obilice podatkov, ki sicer veliko govorijo, 
povedo pa malo o občutkih, tako osebnih kot tudi 
skupnih. Pravzaprav govori o čudežu dolgotrajnega 
obstoja nečesa, kar je podvrženo nenehnemu pre-
izpraševanju, kaj mesto potrebuje in česa ne. O tej 
večni bipolarnosti med šansonom in popevko, ope-
ro in lunaparkom, odrom in igriščem, ki v mestu trči 
na visoko in profano ter s tem spregleda karakter 
bistva, njegovo razpršenost po različnih delih mes-
ta in njegovimi identitetami.«  

INFORMACIJE
INFORMACIJSKA PISARNA NARODNEGA DOMA MARIBOR

 Informacijska pisarna je odprta od 
ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00.

02 2294050, 02 2294011 in 031 479 000

 vstopnice@nd-mb.si

 nd-mb.mojekarte.si

Pridržujemo si pravico do spremembe 
programa. Vse morebitne spremembe bomo 
objavili na spletni strani Narodnega doma 
Maribor www.nd-mb.si, na družbenih omrežjih 
in v časniku Večer.
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Brezplačen izvod, naklada 2500 izvodov
Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor • Uredila: Maša Stošič • Besedila: Maja Pirš 
Lektoriranje: Alenka Klemenčič • Oblikovna zasnova, prelom in priprava za tisk: Studio 8, d. o. o.   
tisk: Collegium Graphicum d. o. o.

globoka MODRINA si
razstava
Sodni stolp – Minoriti, vstop prost
Vsak delovnik od 17. do 20. ure. 
6., 10. in 12. januarja bo razstava zaprta.
Produkcija: Nina Šulin, Natalija R. Črnčec, 
JUNEsHELEN, koprodukcija: Narodni dom Maribor - 
Vetrinjski dvor; soorganizacija: Lutkovno gledališče 
Maribor - Kulturna četrt Minoriti,  
foto: Matjaž Wenzel.

www.nd-m
b.si

Januar
V NARODNEM DOMU

 @narodnidommaribor

 narodni_dom_maribor

INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor: od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00 ter uro pred prireditvijo. 
Prireditve v Dvorani Union: uro pred prireditvijo na blagajni Dvorane Union. 
Tel.: (02) 229 40 11 • (02) 229 40 50 • 031 479 000 • vstopnice@nd-mb.si • spletna prodaja vstopnic: http://nd-mb.mojekarte.si/
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Vse morebitne spremembe bomo objavili na spletni strani Narodnega doma 
Maribor www.nd-mb.si.

nedelja

8. POVODNI MOŽ AMBROŽ
PREDSTAVA ABONMAJA KEKEC

Dvorana generala Maistra
11.00 - za IZVEN in ABONMA KEKEC

petek

13. LAPONSKA
PREDSTAVA ABONMAJA KOMEDIJA

Dvorana generala Maistra
20.00 – za IZVEN in red PETEK

ponedeljek

16. LAPONSKA
PREDSTAVA ABONMAJA KOMEDIJA

Dvorana generala Maistra
20.00 – za IZVEN in red PONEDELJEK

četrtek

19. STRAŠNI BEETHOVEN
3. KONCERT MLADINSKEGA CIKLA

Dvorana generala Maistra
15.00 – za IZVEN in MLADINSKI CIKEL

četrtek

19. ETCETERAL
JAZZ V NARODNEM DOMU

Mali oder Narodnega doma
20.30  – za IZVEN

sobota

21.
ZA VSAKEGA NEKAJ
PROJEKCIJA DOKUMENTARNEGA FILMA OB 30. 
OBLETNICI NARODNEGA DOMA MARIBOR

Velika dvorana  
Lutkovnega gledališča Maribor
19.00 – za IZVEN

nedelja

22. BOEING BOEING
KOMEDIJA

Dvorana generala Maistra
18.00 – za IZVEN

sreda

25.
MOJCA ERDMANN,
MALCOLM MARTINEAU
3. KONCERT KOMORNEGA CIKLA

Dvorana Union
19.30 – za IZVEN in KOMORNI CIKEL

sobota

28. TADEJ TOŠ: V ŽIVO
STAND UP KOMEDIJA

Dvorana generala Maistra
20.00 – za IZVEN

POVODNI MOŽ AMBROŽ

ETCETERAL

LAPONSKA

STRAŠNI BEETHOVEN

BOEING BOEING

MALCOLM MARTINEAUMOJCA ERDMANN

TADEJ TOŠ

Če si še niste uspeli ogledati razstave, ki je v okviru Vilinskega mesta navduševala 
pred iztekom leta, imamo dobro novico. Zaradi velikega zanimanja smo razstavo 
namreč podaljšali, na ogled bo tako še vse do 13. januarja.
Razstava vabi, da odložimo težo sveta in se prepustimo globoki modrini ter v 
valovanju spokojnosti pogledamo vase. Magični ambient spodbuja iskrenost in 
kontemplacijo v zaznavni čutnosti ter nam zrcali lastno podobo. Nina Šulin je tkalka 
prostora, ki s konstrukcijo črtnega tkanja ustvari ožilje lebdečih temeljev. Natalija 
R. Črnčec s poslikanimi kroglami vstopi v polje stkanega ožilja in vzpostavi telo
prostora. Čutni vidnosti se pridruži zvočni svet JUNEsHELEN, ki objame in prepoji
prostor. In svetovi se začnejo zlivati drug v drugega. Prepustite se jim!


