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Sapa 
ljubezni 
in čarovnija 
izdiha
Flavtistko Ireno Grafenauer obdaja 
tančica skrivnosti in žarenje, ki 
spremlja genialne in nikoli povsem 
razumljene osebnosti.
Njena prisotnost vedno nekako zlato žari, tako 
kakor flavta, ki ji občutljivo zaupa svojo sapo. 
Karizmatična glasbenica je pustila sledove tudi 
na posnetkih, ki jih je ustvarila z glasbenimi so-
potniki, in v svojih učencih, ki danes stopajo po 
njenih stopinjah na najpomembnejše odre sveta. 
Poleg tega je zunaj glasbenega sveta pokazala, 
da je umetniška senzibilnost v resnici človeška 
senzibilnost, ki prežema vse ravni odnosov med 
ljudmi in svetom. V svojih najdejavnejših letih je 
bila v sklopu Glasbenega septembra redna gostja 
tudi pri nas.

Irena Grafenauer

Tokratni koncert bo razblinil vso negotovost, kaj 
dandanes, po tolikih letih odsotnosti iz Maribora, 
počne Irena Grafenauer. S klarinetistom Matetom 
Bekavcem, s katerim umetnica snuje koncert, sta 
nam zaupala, da lahko pričakujemo »koncertno 
popotovanje skozi prostor in čas, s flavto, dihom in 
izdihom v glavni vlogi. Vsak izmed nas je obdarjen z 
določenim številom dihov in izdihov v življenju. Ta dar 
ljudje izkoriščamo na različne načine, bolj ali manj 
ozaveščeno. Pri tem pa je prav dih naša moč. Skozenj 
lahko zaužijemo in podarimo sebi in morda še komu 
esenco življenja. V rokah glasbenika pihalca zazveni 
tudi kos lesa, veje ali kovine. In prav izdih je tisti, ki iz 
surove materije izvabi božanske zvoke. Zvok pihalne-
ga inštrumenta nosi v sebi posebno moč. Ta je bila 
v zgodovini uporabljana v razne namene, od klica k 
borbi do povsem rahločutnih preizkušenj. Te moči so 
se naši predhodniki dobro zavedali.
Zven piščali so tudi prepovedali ali pa se bali, da bo s 
svojo lepoto priklical device in jih zapeljal v skušnja-
ve. Ta koncert bo posvečen flavti, njenim predhodni-
cam in sorodnicam z vseh koncev sveta. Posvečen 
pa bo tudi zvočni čarovniji, ki nas lahko popelje v 
nerealne svetove, polne čudežev, s pomočjo katerih 
spoznavamo bistvo svojega zavedanja in reflektiramo 
duhovna ter moralna vprašanja.
Ta koncert bo poklon moči, ki jo nosijo v sebi človeški 
dih in pihalna glasbila.«
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Pisan mozaik 
nepozabnih doživetij
Trenutek vznemirjenja, ko se na festivalskih prizoriščih prižgejo luči in nočno 
nebo obarvajo v vijoličasto. Prizor iz sanj, ko se v Dravi zrcalijo gibi baletnih 
plesalcev. Urbani utrip, ko vrvež mestnih ulic krojijo glasbeniki in artisti. 
Središče sveta, ko se na skupnem odru zavrtijo folkloristi z vseh celin.
Čas za družino, ko v zelenem objemu parka 
odzvanja smeh otrok. Okus odličnosti, ko zadiši 
po specialitetah vrhunskih slovenskih chefov. 
Trenutek za druženje, ki iz znancev naredi prija-
telje!

Vse to in še več je Festival Lent 2019. Festival, ki Ma-
ribor odpira svetu, stavi na širino, odprtost in vklju-
čevanje. Je pisan in raznovrsten kot njegova letošnja 
podoba, razigran in mamljiv kot obljuba prihajajoče-
ga poletja. Bogat mozaik doživetij, ki vabijo ven, na 
prosto, na ulice in trge, pod zelene krošnje parka, na 
dravsko nabrežje, med odre in stojnice. Festival Lent 
2019 je prijazno povabilo k polnejšemu življenju, 
druženju in ustvarjanju, odkrivanju in uživanju. 
Sprejmite ga. Živite! Uživajte! 
Lentajte!

Eksploziven začetek
Energijski cunami, visokooktanski udar punkovskih, 
reggae, ska in rock ritmov, začinjen s pronicljivi-
mi besedili in odrskim nastopom, ki zažiga tudi na 
odrih najprestižnejših festivalov po svetu. Si lahko 
predstav ljate boljši uvod v letošnje lentanje? Dubi-
oza kolektiv, kultna bosanska zasedba, bo za prvo 
festivalsko eksplozijo pozitivne energije poskrbela 
20. junija na Trgu Leona Štuklja. Hitro po vstopnico, 
da ne zamudite žura, o katerem boste pripovedovali 
še svojim vnukom!

Hipnotičen vrhunec
Ko vas k svojemu odru povabi legendarni »fotr« 
slovenske elektronske glasbe, ni izgovora. Sicer 
pa – enega letošnjih festivalskih vrhuncev, in to v 
domačem mestu, nikakor ne smemo zamuditi! Ni ga 
treba posebej predstavljati, dovolj, da zapišemo štiri 
črke: UMEK. Karizmatični zvezdnik kultnih klubov in 
največjih festivalskih odrov je vaša vstopnica za trip 
v techno vesolje, med hipnotične ritme in harmonije, 
ki bodo vaše živčne končiče razdramili, preplavili in 
zadovoljili.
Doživite ga 28. junija na Trgu Leona Štuk lja.

Lentanje je tudi letos najugodnejše z Lento
Festivalska vstopnica Lenta velja vseh deset festivalskih dni, odpira vrata sedmih 
festivalskih prizorišč, med drugimi ugodnostmi* pa v času festivala prinaša tudi 
brezplačen avtobusni prevoz na vseh mestnih linijah, obisk muzejev in galerij, 
za festivalske dogodke z vstopnino pa prinaša kar 40 % popusta pri 
nakupu vstopnic! Za Lento boste odšteli 25 evrov, dijaki in 
študenti pa le 15 evrov. Naprodaj je v Narodnem domu 
Maribor, na spletnem naslovu nd-mb.kupikarto.si, na 
Eventimovih prodajnih mestih ali spletni strani www.
eventim.si, v vseh poslovalnicah Pošte Slovenije in 
Petrolovih servisih.

* Dodatne ugodnosti, ki jih ponuja Lenta, najdete 
na spletni strani www.festival-lent.si

PIŠE SE LETO 2019

DUBIOZA
KOLEKTIV

UMEK
28. junij
Trg Leona Štuklja

20. junij
Trg Leona Štuklja

INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC:

www.festival-lent.si
Narodni dom Maribor 
Eventim
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G L A S B A
Lubomyr Melnyk
Jazz v Narodnem domu
Viteška dvorana Pokrajinskega muzeja 
Maribor
ponedeljek, 22. april, 20.30
za IZVEN
Lubomyr Melnyk, klavir

Cena vstopnic: 10,00 €; 8,00 € – študentje

Lubomyr Melnyk, klasično izobražen ukrajinski pianist, je pra-
vi inovator, ki raziskuje nove smernice sodobne glasbe. Pod 
vplivom minimalističnih gibanj zgodnjih 70-ih let prejšnjega 
stoletja je razvil čisto samosvoj klavirski jezik in ga poime-
noval po principu ohranjanja kontinuiranega, neprestanega 
zvočnega toka. Zaradi svojih hitrih in kompleksnih notnih 
struktur je zaslovel kot eden najhitrejših koncertnih pianistov 
na svetu. S svojo virtuozno tehniko igranja ustvarja nadtone, 
ki se mešajo, trčijo eden v drugega ali celo v trenutkih tvorijo 
nove melodije ter tako oblikujejo kompozicijo zunaj njene 
prvinske forme.

Irena Grafenauer 
s prijatelji
5. koncert Komornega cikla
Dvorana Union
torek, 23. april, 19.30
za IZVEN in KOMORNI CIKEL
Irena Grafenauer, flavta; Mate Bekavac, 
klarinet; Mairead Hickey, violina; Božena Angelova, 
violina; Gea Pantner, viola; Jaka Stadler, violončelo; 
Jošt Lampret, kontrabas; Per Rundberg, klavir; 
Klaus Jäckle, kitara
Cena vstopnic: 14,00 €; 13,00 € – upokojenci;  
11,00 € – invalidi; 8,00 € – mladina

Mate Bekavac

Spored: 
C. Debussy, G. Bizet, J. S. Bach, A. Lourie, O. Messiaen, 
W. A. Mozart, M. Krečič, E. Schulhoff, A. Roussel, 
C. M. von Weber, O. Golijov, izbrana poezija in priredbe 
ljudske glasbe …

G L E D A L I Š Č E
Seks nasveti od A do Ž
Predstava cikla Komedija
Dvorana generala Maistra
ponedeljek, 1. april, 20.00
za IZVEN in red KOMEDIJA

torek, 2. april, 20.00
za IZVEN in red ZELENI

nedelja, 7. april, 17.00
za IZVEN in red POPOLDANSKI

nedelja, 7. april, 20.00
za IZVEN in red NEDELJA

petek, 12. april, 20.00
za IZVEN in red PETEK
Igrajo: Marko Miladinović, Nadiya Bychkova, Primož 
Vrhovec
Avtor: Matt Murphy (Sex Tips for Straight Women from 
a Gay Man)
Režija: Nina Kleflin
Prevod: Alja Predan
Špas teater 

Cena vstopnic: 23,00 €; 25,00 €

Kdo lahko ženskam svetuje bolje kot gej?
Komedija, v kateri boste zardevali, se od srca nasmejali in 
definitivno izboljšali svoj odnos. Ali pa mogoče dobili novega 
ljubimca?
Končno, razsvetljenje! Več smeha in boljši seks. Kajti …
To je bila najdlje predvajana komedija v Off-Broadway pro-
dukciji, avtorja Matta Murphyja, napisana po uspešni knjižni 
predlogi, istoimenskem bestsellerju, ki je bil preveden že 
v več 17 jezikov in natisnjen v več kot 50 državah po svetu. 
Knjiga je že dobila status kultnega pop fenomena.
Seks nasveti so fantastična komedija za pare, »solo« večere 
za dekleta, dame, fante ali gospode, za rojstnodnevne zaba-
ve, dekliščine, za nepozabna druženja s kolegi in sprostitve po 
»šihtu«.
Romantična komedija z dodatki, kjer nobena téma o seksu 
ni tabu. Najbolje pri tem pa je, da odlični nasveti prihajajo 
neposred no »od pravega vira«, od geja.
Na lokalni univerzi oddelek za slavistiko prireja literarne veče-
re, kjer se predstavljajo priznani avtorji. V čevlje moderatorke 
po hecnem spletu okoliščin stopi sramežljivo dekle, ki se 
mora hočeš nočeš srečati z avtorjem vročega bestsellerja 
s seksi vsebino – gejevimi nasveti za seks. Moderatorka, 
gej in mačo hišnik si delijo oder, občinstvo in naklonjenost. 
Drug drugemu postanejo, no ja, poskusni zajčki; in hišnikovi 
atributi morda ne bodo več dobri le za premikanje pohištva. 
Gejeve inštrukcije so drugačne, kot so nam jih predstavili v 
osmem razredu pri biologiji. Ali bodo tudi dovolj navdihujoče 
za precej zadržano ljubiteljico knjig? Komu bo uspelo in kaj, 
pa naj se razkrije na odru, ob sproščeni komediji, ki vam ne 
bo pustila mirno sedeti.
Nasvetov za boljši seks ni nikoli preveč!

Menopavza
Komedija
Dvorana generala Maistra
sreda, 17. april, 20.00
za IZVEN
Igrajo: Helena Blagne, Salome, Damjana Golavšek, 
Urška Vučak Markež
Režija: Nina Kleflin
Kostumografija: Andrej Vrhovnik, scenografija: Darjan 
Mihajlovič Cerar, koreografija: Mojca Horvat, glasbena 
priredba: Aleš Klinar, Miha Gorše, oblikovanje zvoka: 
Nikolina Belan, oblikovanje luči: Zoran Najdenov, 
mentor petja: prof. Boštjan Korošec
glas: Jernej Čampelj
Po knjižni uspešnici Jeanie Linders, prevod: Desa Muck
Špas teater
Predstava je nastala v sodelovanju z GFOUR production

Cena vstopnic: 25,00 €; 27,00 €

Štiri velike dame slovenske scene, štiri ženske v najlepših 
letih, ki jih spremljajo čudovita dogajanja, kot so razdražlji-
vost, zmedenost, izguba spomina, dnevni navali vročice in 
nočna potenja, pa ne dovolj seksa, pa preveč seksa in … saj 
veste! Hormonski vihar botruje viharju na odru, vihar na odru 
botruje huronskemu smehu, vse pa pospremijo še največ-
je glasbene uspešnice iz 70-ih, 80-ih in 90-ih, ki vas bodo 
dvignile s sedežev. In kar je najlepše: dame boste spoznale, 
da na hormonskem vrtiljaku niste same, temveč vašo usodo 
deli tudi ženska na sosednjem sedežu, pa vaša prijateljica, so-
delavka … Gospodje pa boste tolažbo našli v podatku, da kot 
vsaka komedija tudi to enkrat mine in potem boste ob sebi 
spet imeli boljšo polovico, ki bo dobre volje in nasmejana vsaj 
tako kot ta večer!

Profesor Kuzman mlajši
Monokomedija
Dvorana generala Maistra
četrtek, 18. april, 20.00
za IZVEN
Igra: Uroš Kuzman
Avtorja: Uroš Kuzman, Perica Jerković
Režija: Perica Jerković
Scenografija: Aleš Potočnik, glasba: Ambrož Kvartič, 
koprodukcija: SiTi Teater

Cena vstopnic: 15,00 € (predprodaja); 17,00 € (na dan 
dogodka); 12,00 € (pri nakupu najmanj 10 vstopnic)

Monokomedija o di(v)jakih in (m)učiteljih.
Ste pripravljeni na najzabavnejše šale na temo šole?
Uroš Kuzman nas v novi monokomediji popelje na ekskurzijo 
po spominih na piflanje, plonkanje, pisanje in špricanje.
Uroš, edini slovenski komik z doktoratom iz matematike, je v 
tej krohotanja in hihitanja polni blok uri profesor, ki smo si ga 
vsi vedno želeli: sproščen, duhovit in ga bolj kot golo preda-
vanje zanima to, da iz nas izvleče največ – smeha.
Predstava traja 1 uro in 30 min, brez odmora
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INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor: 
ponedeljek, torek, četrtek, petek od 9.00 do 16.00; 
sreda od 9.00 do 17.00; sobota od 9.00 do 12.00 
ter uro pred vsako prireditvijo. Prireditve v Dvorani 
Union: uro pred prireditvijo na blagajni Dvorane 
Union.
Tel.: (02) 229 40 11 • (02) 229 40 50 • 031 479 000 
• 040 744 122
vstopnice@nd-mb.si • spletna prodaja vstopnic: 
http://nd-mb.kupikarto.si/
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
Vse morebitne spremembe bomo objavili na spletni 
strani Narodnega doma Maribor www.nd-mb.si.

Z A   M L A D E
Fiesta Latina
5. koncert Mladinskega cikla
Dvorana Union
četrtek, 4. april, 15.00
za IZVEN in MLADINSKI CIKEL – red Furioso
Tolkalna skupina Cascara
V sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije.

Cena vstopnic: 5,00 € 

Koncert s komentarjem
Fiesta Latina je program, ki bo mladim poslušalcem pribli-
žal latinsko-ameriške ritme, melodije in njihove korenine. 
Spoznali bodo izvore čudovite mešanice afriških ritmov in 
evropskih melodičnih izročil, ki so se v stoletjih pomešala s 
temperamentom ter glasbo domačinov s Karibskih otokov ter 
iz Srednje in Južne Amerike. Poudarek bo na značilnih tolkalih 
in ritmih ter skladbah s Kube, iz Afrike, Mehike, Brazilije in 
Argentine.
Skupina Cascara obstaja že več let in za njo je več sto nasto-
pov. Največkrat nastopa kot promotorka etno in klasičnih tol-
kal v okviru koncertov Glasbene mladine Slovenije, pogosto 
pa se skupina predstavi tudi na samostojnih koncertih.
V okviru komentiranih koncertov v šolah po vsej Sloveniji 
predstavlja svetovno zakladnico tolkal, ritmov in melodij, vse 
od balkanskih, afriških, južnoameriških in japonskih.
Fantje so kljub mladosti izkušeni in šolani glasbeniki, ki vsak 
obvladuje po več inštrumentov, naj bodo to melodična 
tolkala (vibrafon, marimba) ali seti bobnov in etno tolkal (npr. 
djembe in konge). V svoje nastope vključijo poslušalce, ki 
tako začutijo moč ritma kot osnovnega elementa glasbe.
Koncerti so dinamični, tako kot so dinamična tolkala, zato se 
mladi poslušalci vživijo v dogajanje in se nikoli ne dolgočasijo. 
Ob tem se hkrati naučijo še marsikaj novega o glasbi in kulturi 
nasploh, zato imajo tovrstni koncerti tudi širši izobraževalni 
pomen.

Planet, od plastike zadet
Predstava cikla Kekec
Dvorana generala Maistra
nedelja, 14. april, 11.00 in 17.00
za IZVEN in KEKEC
Igrata: Maja Gal Štromar, Mirjana Šajinović
Avtorica: Maja Gal Štromar; kostumografija: Daliborka 
Maljenović Ivanišin, glasba: Iztok Cergol
Amanart, KD Mitri

Cena vstopnic: 6,50 € 

Po predstavi Kekčeve poustvarjalnice: otroške kreativ-
ne delavnice na temo predstave.
Gre za dinamično in duhovito predstavo za otroke, ki s svojo 
poučnostjo preko ekoloških tematik ozavešča mladega gle-
dalca v prepoznavanju kakovosti bivanja v današnjem času in 
prostoru.
Osnovne teme, ki se humorno in nevsiljivo prepletajo med 
sestricama Niko in Galo, so onesnaževanje, ločevanje odpad-
kov, podnebne spremembe, ogroženost določenih živalskih 
vrst, varčnost električne energije in vode, ekološka ozavešče-
nost pri izbiri materialov, zdravo življenje (npr. kolesarjenje, 
narava, promet), kreativno razmišljanje (kako uporabno 
reciklirati materiale) ter klic k izboljšanju kakovosti življenja – 
ne le materialnega, temveč tudi čustvenega in duhovnega, ki 
se kaže v načinu pozitivnega mišljenja in dobrih medčloveških 
odnosov.
Predstava traja 35 minut, brez odmora

Spoznavanje kulturnih 
ustanov
Kulturni dnevnik
UGM, Pokrajinski muzej Maribor, Pionirska 
knjižnica Rotovž, Sinagoga, ZVKD, OE Maribor, 
MKC, Alphawave, Muzej NO Maribor, 
Pokrajinski arhiv Maribori, GT22, UKM, 
Rajzefiber, Vetrinjski dvor

Pokrajinski muzej Maribor

2. april, 10.00 – za ZELENI RED

3. april, 10.00 – za ORANŽNI RED

9. april, 10.00 – za ZELENI RED

11. april, 11.00 – za RDEČI RED

16. april, 10.00 – za RUMENI RED, za ZELENI RED

17. april, 10.00 – za ORANŽNI RED

17. april, 11.00 – za VIJOLIČNI RED

18. april, 10.00 – za MODRI RED

23. april, 10.00 – za RUMENI RED

24. april, 11.00 – za VIJOLIČNI RED

25. april, 11.00 – za RDEČI RED

O S T A L O
Zaključni Wladimirjev 
kabaret
Večer v živo, kabaret
Dvorana generala Maistra
četrtek, 4. april, 18.00
za IZVEN
Nastopa: Vladimir Mikek, gosta: Sam Sebastian, Niki 
Kneževič, povezovalec: Bojan Tomažič

Cena vstopnic: 9,00 € za naročnike Večera v predprodaji, 
redna cena: 12,00 € 
Prodaja vstopnic: prizidek Večera, 02 23 53 112, vzivo@vecer.
com, www.eventim.si

Vladimir Mikek

Vladimir Mikek, svetovni podprvak, najuspešnejši slovenski 
mag, od katerega je trike prevzemal sam David Copperfield, 
bo na čarobnem večeru v živo prikazal osupljivo predstavo 
in sklenil svojo 33-letno poklicno pot. Gosta programa: Sam 
Sebastian in Niki Kneževič
Na čarobnem večeru boste doživeli:
• 33 let Wladimirjevega čaranja, v pogovoru z Bojanom 

Tomažičem;
• osupljive točke Vezalka, Kje je žogica, Obroči, Dežnik, 

Radio, Lebdeča dama iz publike in druge;
• predstavo, ki združuje stand-up komedijo, kabaret, tre-

bušni govor, pantomimo in seveda iluzionistične točke.

tak-ke-tok; pretok
Plesno-glasbena predstava
Mali oder Narodnega doma
četrtek, 11. april, 19.00
Amel Tafsout, Silk Dance Company
za IZVEN
Organizator: Zavod Ornament Maribor

Informacije o vstopnicah: ples@silkdancecompany.si

Amel Tafsout

Zgodbice o vodi
tak-ke-tok; pretok je priložnostna plesno-glasbena predstava 
Amel Tafsout in Silk Dance Company, ki bo obeležila obisk 
plesne mojstrice alžirskega rodu v Mariboru. V kulturnem 
izročilu ljudstev Magreba je mnogo obredov in plesov pove-
zanih z vodo. Amel Tafsout jih uprizarja po vsem svetu, na 
temo zgodbic o vodi pa nam približuje izvorna izročila svojega 
naroda. Plesno-glasbene-obredne stvaritve, ki jih v predstavi 
tak-ke-tok; pretok (zgodbice o VODI) povezujeta Amel in Silk 
Dance Company, prikazujejo globok ter hvaležen odnos do 
vode, tako na fizični kot čustveni ravni.

20.–29. junij 2019
Maribor

GLAVNI GENERALNI POKROVITELJ

@festivallent
www.festival-lent.si
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KAJ KJE KDAJ:

KAJ KJE KDAJ 4/2019
Brezplačen izvod, naklada 2500 izvodov
Izdaja: Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor, 
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Urednik: Boris Črnič
Besedila: David Braun, Tina Vihar, Barbara Švrljuga Hergovich,  
Alenka Klemenčič, Maja Pirš, Boris Črnič
Lektoriranje: Alenka Klemenčič
Foto: arhiv Narodnega doma Maribor
Oblikovna zasnova: Didi Šenekar
Grafična realizacija: Grafični atelje Visočnik
Tisk: Collegium Graphicum d. o. o., Ljubljana

Preimenovanje Velike dvorane v Narodnem 
domu v Dvorano generala Maistra
Narodni dom je tesno povezan z zavestjo slovenskega naroda in delovanjem generala Rudolfa Maistra. Preimenovanje 
dvorane je vsekakor izkaz slovenske naklonjenosti Maistrovi veličini.
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra je eno 
izmed tistih društev, ki v Mariboru aktivno sodeluje na 
številnih področjih in nadaljuje poslanstvo zveze Mais-
trovih borcev ter kasnejše Zveze borcev, prostovoljcev 
za severno mejo.
Društvena dejavnost pa je še danes prepoznana znotraj 
veteranskih organizacij, sorodnih društev, šol, Sloven-
ske vojske in lokalnih skupnosti, predvsem Mestne 
občine Maribor.
Tako je društvo dalo pobudo, da generalu Maistru izka-
žemo spoštovanje in čast, še posebej v letu, ko slavimo 
generala Rudolfa Maistra kot domoljuba, umetnika, 
pesnika in zaslužnega za številne mejnike v Slovenski 
zgodovini, in sicer s preimenovanjem Velike dvorane 
Narodnega doma v Dvorano generala Maistra.
Proti koncu prve svetovne vojne, po akciji za majniško 
deklaracijo, s katero so Slovenci izrazili voljo živeti v 
drugačni državi, je v Narodnem domu zaplalo novo živ-
ljenje. Ravno v tej častitljivi stavbi je bil 26. septembra 
1918 osnovan Narodni svet za Štajersko.
V Narodnem domu so pod vodstvom majorja Rudolfa 
Maistra potekale priprave na vojaški prevzem oblasti 
v Mariboru in na Štajerskem. Narodni svet je v Narod-
nem domu 1. novembra 1918 povišal Rudolfa Maistra 
v generala, z nalogo, naj ubrani mesto in Slovensko 
Štajersko.
General Maister je v dobrih treh tednih ustvaril sloven-
sko vojsko več tisoč mož, ubranil mesto pred nemško 
zeleno gardo in zavaroval narodnostno mejo od Radgo-
ne do Velikovca.

ABONMA KOMEDIJA 
V APRILU

Nadiya Bychkova

Seks nasveti od A do Ž
ponedeljek, 1. april, 20.00 – za IZVEN in red 
KOMEDIJA
torek, 2. april, 20.00 – za IZVEN in red ZELENI
nedelja, 7. april, 17.00 – za IZVEN in red 
POPOLDANSKI
nedelja, 7. april, 20.00 – za IZVEN in red NEDELJA
petek, 12. april, 20.00 – za IZVEN in red PETEK

Dvorana Union 
Maribor
Četrtek, 18. april 2019 
16.30 - 20.00

Cena vstopnice 

 za dve predavanji 

 za naročnike Večera 
v predprodaji 20 €
redna cena 25 €

Prodaja vstopnic
Prizidek Večera,
02 23 53 112, vzivo@vecer.com
www.vecer.com/vzivo
Eventim

v živo

Saša Einsiedler 
komunikacijska trenerka

Mag. Aleš Lisac 

marketinški svetovalec

KAJ NAREDITI, DA VAS  
BO IMEL DENAR RAD?

TRENING POSLOVNIHzmagovalcev

 PLATINASTA PRAVILA  
KOMUNIKACIJE

Za boljse  
odnose in  
vec denarja

Investiranje v znanje izplača najvišje obresti. (B. Franklin)

Obstaja pravilo, ki pravi, da naredimo  
dober vtis, ko se ljudje ob nas počutijo dobro.  

Preprosto, ampak kako to narediti?

Zakaj nekateri naredijo  
na vas dober vtis, nekateri ne

Štirje vedenjski tipi po metodi DISK  
in kako ravnati z njimi

Zakaj nekateri znajo  
prepričati druge

• •

•

•

•

•

•

•

Denar je podoben najstnikom - težko ga je v karkoli  
prisiliti. Na silo ne gre, obstajajo pa načini, ukrepi s 
katerimi denar prepričamo, da nas obišče bolj pogosto.

Sedem ključnih ukrepov,  
s katerimi postanete privlačnejši za denar

Denar ne osrečuje, pomirja pa. Zato je dobro,  
da ga znamo zaslužiti in obdržati.

Kako v zasebnem in poslovnem  
življenju na lažji način priti do  
toliko denarja, kot si ga želite


