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Vilinsko mesto
Maribor, naše in vaše mesto, se s koncem novembra 
že tradicionalno odene v vilinskost in preplete ulice, 
dvorišča ter trge z zgodbami, pesmijo, plesom, koncer-
ti, predstavami in razstavami. Na to pravljično pot vabi 
k druženju in soustvarjanju lepih trenutkov vse nas, ki 
smo tu doma in tudi vse tiste od drugod.

Pripravili smo številne brezplačne kulturne dogodke, ki 
bodo v mrzlih zimskih dneh ožarjali naša lica in srca ter 
konec leta naredili magičen in domač.
Ledene rože na oknih, ognjene v srcih, za nov navdih!

Vilinske ulice
Festival otvarja Ana Plamenita Mariborska, ki bo 
letos svoje ognjene ambiente peljala od Umetnostne 
galerije do osrednje mariborske tržnice in prižgala 

luči v očeh, mestne ulice pa bodo postale Pravljične, 
z Zgodbami iz rumenega fotelja in ustvarjalnicami 
za drugačen nasmeh! S koledniškimi pesmimi bomo 
mesto barvali, z dobrodelnostjo ga začarali. Ob uličnih 
predstavah Ane Mrzle se bomo radovali in dih zadrže-
vali.
Do konca leta se na Vilinskih ulicah še mnogo lepega 
obeta!

Vilinski dvor
Vetrinjski dvor so vilinke in vilinci oblekli v ledene rože, 
dvorišče je postalo razstavišče. Na Vilinskem odru nas 
bodo razveseljevale otroške predstave, ob večerih pa 
čarni koncerti vrhunskih glasbenih zasedb, ki bodo le 
za nas igrale in skupaj z nami čarale zabave. Nedeljski 
dopoldnevi bodo zaviti v godbe, popoldnevi v Vilin-
skem kinu Udarnik pa v filmske zgodbe.
Ustvarjalnosti polne vreče v Sladkih uricah ustvarjanja 
se bodo godile v toplih sobah Vilinskega dvora. V Izbi 
bodo domovale kulinarika in pozabljene stare obrti, v 
Igralnici čitalnici igre in druženje za najmlajše in svet 
likovnih umetnij, v Umetniški sobani pa se bomo preiz-
kusili v izbrani umetnosti. December bomo preplesali v 
Izbini plesni delavnici in se družili s knjigami v Naši mali 
knjižnici.
Oko naj bo vedno radovedno, zato bo na ogled čudovi-
ta razstava, Edina prebivalka svojega plemena, poklon 
prednikom, miti in sanje, ki verjamemo vanje!
Naredimo si najlepši konec leta.
Za čas, ko mraz na okna rože riše, ljubezen v vse hiše!

Tri izjemne 
slovenske 
glasbenice
Včasih glasbene sinergije presegajo 
standardne formalne zasedbe in ustvarijo 
nevsakdanjo kombinacijo glasbil, ki 
prebudi radovednost in na naše odre 
prinese svežo zvočno barvitost. Takšen 
poskus je ansambel treh izjemnih 
slovenskih glasbenic, ki so se združile leta 
2014 in se uspešno predstavile občinstvu 
s celovečernim programom za flavto, 
violončelo in harfo. Hitro so sledila vabila 
za ponovne nastope, zato glasbenice z 
veseljem skupaj nastopajo še naprej. 

Spomnimo se: flavtistka Eva-Nina Kozmus 
je zmagovalka evrovizijskega tekmovanja 
mladih glasbenikov 2010, doslej edina 
Slovenka, ki ji je uspelo osvojiti ta 
pomemben naslov. Violončelistka Karmen 
Pečar je prejela 3. nagrado na istem 
tekmovanju leta 2002, pred tem pa je kot 
trinajstletnica izvedla Elgarjev koncert 
za violončelo z orkestrom Slovenske 
filharmonije in zablestela kot eden 
najsvetlejših glasbenih talentov pri nas. 
Zdaj zrela glasbenica redno koncertira in 
sodeluje s priznanimi kolegi širom sveta; 
izdala je tudi že dve samostojni zgoščenki. 
Mojco Zlobko Vajgl pa poznamo kot našo 
vodilno harfistko z bogato mednarodno 
kariero in po plodovitem sodelovanju 
z glasbeniki, kot sta prvi flavtist 
Dunajskih filharmonikov Dieter Flury in 
mezzosopranistka Bernarda Fink.
Čeprav za zasedbo flavte, violončela in 
harfe ni bilo napisanih prav veliko izvirnih 
skladb, so glasbenice iz mnogo širše 
glasbene zakladnice izbrale tisto glasbo, 
ki po značaju, barvi, ali preprosto po 
pravem občutju lahko zazvenijo pristno 
tudi v njihovem triu. Tako bodo na 
mariborskem koncertu na sporedu dela 
Desvignesa, Iberta, Brucha, Rossinija, 
Debussyja, Ponceja, Godefroida, Ravela 
in Oelschlegela.

Eva-Nina Kozmus
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G L A S B A
The Duke Robillard  
Band (USA)
Jazz v Narodnem Domu
Mali oder Narodnega doma
torek, 8. december, 20.30
za IZVEN
Duke Robillard, kitara, vokal; Alex Schultz, kitara, 
vokal; Bruce Bears, klaviature; Brad Hallen bas; 
Mark Teixeira, bobni
Cena vstopnic: 10,00 €; 8,00 € – študentje

Kaj imajo skupnega Bob Dylan, Tom Waits, Jay McShann, The 
Fabulous Thunderbirds, John Hammond, Jimmy Witherspo-
on, Dr. John, Maria Muldaur, Roomful of Blues in kanadski 
band The Rockin Highliners? Odgovor: Duka Robillarda!
Je kitarist, vodja bandov, kantavtor, pevec, producent, jam 
session glasbenik ter one-man band bluesa v vseh oblikah 
in permutacijah. Prav vsak od zgoraj naštetih glasbenikov je 
z Robillardom, legendo bluesa, delil bodisi snemalni studio 
bodisi oder.

Sam B.B. King ga je imel za »enega največjih glasbenikov«, pri 
The Houston Post pa so ga označili za »eno od božanstev«. 
Pri New York Timesu so zapisali, da je Robillard »kitarist 
omamne sile ter originalnosti«.
Vedno je bil korak pred svojim časom in v svoji dolgoletni 
karieri je dvignil umetnost izvajanja bluesa na najvišjo možno 
raven. Med drugim je leta 1986 z mojstrom saksofona Scot-
tom Hamiltonom posnel zbirko klasičnih big band melodij. 
Ko je bil leta 1993 tik pred podpisom snemalne pogodbe z 
založbo Virgin / Pointblank, je srečal Holgerja Petersena, vod-
jo kanadske neodvisne založbe Stony Plain; omenil mu je, da 
bi želel posneti celoten album bluesa, brez R&B in jazz vplivov 
in Petersen se je strinjal. Pri založbi Virgin so dali zeleno luč in 
nastal je izjemen album Duke’s Blues.
Kot poklon in priznanje njegovim življenjskim dosežkom je 
leta 2014 postal član v Rhode Island Music Hall of Fame.

Lolita
Jazz v Narodnem Domu
Mali oder Narodnega doma
četrtek, 10. december, 20.30
za IZVEN
Neža Trobec, glas; Primož Simončič, saksofoni; La-
do Jakša, klaviature, saksofoni, klarinet; Matjaž Se-
kne, violina; Iztok Vidmar, bas; Uroš Srpčič, bobni
Cena vstopnic: 10,00 €; 8,00 € – študentje
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Lolita je ena izmed najstarejših delujočih skupin v Sloveniji. 
Nastala je leta 1987 kot trio, od katerega sta v sedanji zasedbi 
še Primož Simončič in Iztok Vidmar. Izdali so številne albume, 
doživeli uspeh v teatru s predstavo Medved (Zijah Sokolović) 
in kot ena redkih slovenskih skupin nastopila tako na Drugi 
godbi kot na Jazz festivalu Ljubljana. Sami svojo glasbo ime-
nujejo »HiEnergy Turbo Porno Minimal SugarFree Pop Funky 

Overdrive Ethno Broootaal HardGroovie NuJazz kind«, kar do 
potankosti natančno opisuje sproščen in duhovit prelet med 
rockom, tradicionalno glasbo sveta in jazzovsko improvizaci-
jo.
Po trinajstih albumih je letos izšel še Uantauantauantana-
ra, na katerem skupino slišimo kot sekstet z vokalom Neže 
Trobec v središču. Klaviature in pihala bo tudi na njihovem 
mariborskem nastopu igral legendarni Lado Jakša.

Eva-Nina Kozmus, flavta

Karmen Pečar, violončelo

Mojca Zlobko Vajgl, harfa
2. koncert Komornega cikla
Dvorana Union
ponedeljek, 14. december, 19.30
za IZVEN in KOMORNI CIKEL
Spored: J. Ibert, M. Bruch, G. Rossini, C. Debussy, 
N. Paganini, M. Ponce, F. Godefroid, M. Ravel, A. 
Oelschlegel

Karmen Pečar

Cena vstopnic: 14,00 €; 13,00 € – upokojenci;  
11,00 € – invalidi; 8,00 € – mladina

Big band Konservatorija 
za glasbo in balet 
Maribor
Slavnostni koncert
Velika dvorana Narodnega doma Maribor
torek, 22. december, 19.30
za IZVEN
Dirigent: Janez Vouk, gost: Oto Pestner
Organizator: Konservatorij za glasbo in balet 
Maribor
Vstopnine ni!

G L E D A L I Š Č E
Divjak
Predstava cikla Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
petek, 4. december, 20.00
za IZVEN in red PETEK
Igrajo: Uroš Fürst, Primož Pirnat, Katarina Čas
Režija: Aleksander Popovski
Dramatizacija po romanu Doppler avtorja Erlenda 
Loea: Simona Semenič, Milan Marković Matis, 
kostumi: Barbara Podlogar, scena: Barbara Kapelj, 
luč: David Andrej Francky
SiTi Teater BTC in Kreker
Cena vstopnic: 17,00 €; 19,00 €

Nekega dne se g. Divjak odloči, da bo zapustil družino z 
dvema otrokoma in donosno službo ter pričel novo življe-
nje; sam, v gozdu, v malem šotoru. Družbo mu dela mladi 
jelenček, čigar mamo je naš junak uplenil v borbi za prežive-
tje. Duhovita zgodba o uporu posameznika proti novodob-
nim vrednotam, ekonomiji, družini, pogrošnim tv oddajam, 
reklamam in otroškim risankam. Divjak kot romantični junak, 
ki z lahkoto in humorjem premika meje, v katere smo ujeti. 
Na koncu si tudi sami zaželimo, da bi postali del njegove nove 
družine na pohodu proti ultimativni svobodi.
Mednarodno priznani makedonski režiser Aleksander Popov-
ski, absolutni zmagovalec Dnevov komedije 2014 (TAK SI / 

SiTi Teater BTC in Kreker, Misterij Buffo / SNG Drama) ter 
odlična igralska zasedba v postavi Uroš Fürst (Jamski Človek, 
13 let / 700 ponovitev), Katarina Čas in Primož Pirnat, obeta-
ta novo uspešnico v produkciji SiTi Teatra BTC.

Jure Karas: Slovenska 
literatura od A do Ž
Predstava cikla Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
sobota, 5. december, 20.00
za IZVEN in red SOBOTA

Igrajo: Lado Bizovičar, Jaša Jamnik, Jernej Čampelj
Režija: Primož Ekart
Špas teater
Cena vstopnic: 17,00–19,00 € 

Miro Gavran: Sladoled
Predstava cikla Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
nedelja, 6. december, 17.00
PREDPREMIERA za IZVEN in red POPOLDANSKI
nedelja, 6. december, 20.00
PREMIERA za IZVEN in red NEDELJA
torek, 15. december, 20.00
za IZVEN in red ZELENI
Igrata: Iva Krajnc, Zvezdana Mlakar
Režija: Samo M. Strelec
Kostumografija: Mateja Benedetti
Produkcija: Narodni dom Maribor, Novi Zato.
Cena vstopnic: 17,00 €; 19,00 €

https://zars.bandcamp.com/album/uantauantauantanara
https://zars.bandcamp.com/album/uantauantauantanara
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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 blagaj-
ni dvorane Union.
Tel.: (02) 229 40 11, 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.

Nežna, sentimentalna komedija o starševski ljubezni, 
odraščanju, družinah.
Smešna igra o tem, kako je z malimi otroki mali, z velikimi 
velik križ! Duhovito, kakor v resničnem življenju!
Sladoled je komedija o materi in hčeri. Spoznamo ju na terasi 
slaščičarne, ko je mama še študentka, stara 26 let, hči pa ima 
tri leta. Mama mora po porodniški v šolo, hčerkica pa v vrtec … 
In nato leta tečejo. In hčerka gre nekega dne v šolo … pa na 
faks … pa v prvo službo … Mama in hči se vedno znova vračata 
na teraso, vedno znova najdeta čas, da gresta »na sladoled« – 
ki pa je samo izgovor, ko se morata pogovoriti o kakšni kočljivi 
ženski zadevi … Desetletja kasneje je mama v domu za upoko-
jence, hči pa je zdaj mama svojih odraslih otrok.

Moška copata
Monokomedija
Velika dvorana Narodnega doma
ponedeljek, 7. december, 20.00
za IZVEN
Igra: Ranko Babić
Špas teater
Cena vstopnic: 16,00 €

Moški so z Marsa, 
ženske so z Venere
Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
torek, 8. december, 20.00
za IZVEN
Igra: Denis Avdić
Režija: Gašper Tič
Avtor teksta: Paul Dewandre, priredba teksta: 
Gašper Tič, Denis Avdić
Bastard 9
Cena vstopnic: 20,00 €; 18,00 €

Yasmina Reza: Art
Predstava cikla Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
ponedeljek, 14. december, 20.00
za IZVEN in red KOMEDIJA
Igrajo: Tadej Toš, Kristjan Ostanek, Vojko Belšak
Cena vstopnic: 17,00 €; 19,00 €

Trije prijatelji živijo ustaljeno, bolj ali manj uspešno življenje. 
Njihovo prijateljstvo doživi resno krizo, ko eden izmed njih 
kupi zelo drago in nekoliko nenavadno umetniško delo.

Zbogom muca
Božična dobrodelna prireditev Koraki za korakce
Velika dvorana Narodnega doma
petek, 18. december, 20.00
za IZVEN
Reporter Milan: Dejan Vedlin, Tine Križanič, Matjaž 
Šalamun - Šalca
Organizator: Dobrodelno združenje Koraki za 
korakce
Cena vstopnic: 10,00 € (prodaja vstopnic: Eventim in pri 
članih združenja Koraki za korakce)

Komedija vam bo na avtorjev način prikazala, da človeško 
pretiravanje in neumnost ne poznata meja.
Od 19.00 boste v preddverju Velike dvorane Narodnega do-
ma lahko nakupovali na Korakovi božični art tržnici.
Zbrana sredstva bodo namenjena izboljšanju bivalnih po-
gojev oseb s posledicami cerebralne paralize v stanovanjski 
skupini Zveze Sonček na Pragerskem.

Z A  M L A D E
Rok Vilčnik: poslušaš srce  
ali glasbo?
Mladinska gledališka predstava
Velika dvorana Narodnega doma
četrtek, 17. december, 10.00
za IZVEN in kulturni dan
Igrata: Barbara Mrak, Denis Horvat
Režija: Rok Vilčnik
Produkcija: Narodni dom Maribor
Cena vstopnic: 5,00 €, organizirane skupine 3,00 €
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Mladinska gledališka predstava, ki briše razlike med glasbe-
nimi zvrstmi ter na humoren in romantičen način prikaže, 
kako je vsa glasba univerzalna, s seboj pa nosi le ljubezen in 
lepoto.
V predstavi, podkrepljeni z duhovitimi in živahnimi dialogi, 
obilico raznolike glasbe in nazornimi primeri iz življenja, se 
soočita dva, kot se zdi na začetku, popolnoma oddaljena 
svetova: dekle, ki posluša klasično glasbo in fant, ki prisega 
na bolj moderne smeri.
Predstava traja 70 minut.

Romana, otroci in pošast 
pozabaaa
Glasbena predstava cikla Kekec
Velika dvorana Narodnega doma
nedelja, 20. december, 11.00 in 17.00
za IZVEN in abonma KEKEC
Igrajo: Romana Krajnčan, plesalci/igralci: Žigan 
Krajnčan, Kaja Janjić, Gašper Kunšek, Simona 
Kočar, Dani Petković
Režija: Ivana Djilas
Dramaturgija: Simona Semenič, Ivana Djilas, 
glasba: Lojze Krajnčan, koreografija: Kaja Janjič, 
svetovalec za gib: Branko Potočan, kostumografija: 
Jelena Prokovič
Cena vstopnic: 6,50 € 

Glasbena predstava
Deželo Romaninih pesmi je napadla hudobna prestrašna 
pošastna pošast Pozabaaa, ki se hrani s časom, ki ga otroci in 
odrasli prebijemo pred televizijo in računalnikom. In zato so 
otroci pozabili na pesmi, pozabili so peti o gusarjih, zajčkih, 
levu, klovnih, murenčkih, čebelicah … a zagotovo se da kaj 
storiti! Mišek Miško in Romana se odpravita na pot od pesmi 
do pesmi, da bi skupaj z junaki iz pesmic in pomočjo otrok 
premagali Pozabooo. Jim bo uspelo?

Predstavo z veliko glasbe, plesa, petja, igre, humorja in inte-
rakcij z občinstvom odlikujejo Romanine največje uspešnice 
(Tuba Luba, Zajček Zlatko, Šola za klovne, Mišek Miško, Huda 
mravljica …) ter pesniška besedila, poučna zgodba, pisana ko-
stumografija, domiselna scenografija in koreografije izjemnih 
plesalcev – prvakov državnih, evropskih in svetovnih plesnih 
tekmovanj z izkušnjami tudi iz gledališkega sveta.

Predstava traja 70 minut.

Maja Pelević: Nevidna
Kulturni dnevnik – lutkovna predstava
Lutkovno gledališče, Narodni dom
torek, 8. december, 10.00
ZELENI RED
torek, 15. december, 11.00
RUMENI RED
Igralci: Barbara Jamšek, Metka Jurc, Aja Kobe, 
Tilen Kožamelj
Režiserka: Ivana Djilas
Lutkovno gledališče Maribor
Delavnice: lutkovne delavnice

Enimation little elephant
Kulturni dnevnik
Kino Udarnik, Vetrinjski dvor
četrtek, 10. december, 10.00
za MODRI RED
četrtek, 17. december, 11.00
za RDEČI RED
Društvo za razvoj filmske kulture

Božična igra
Gledališka igra
Velika dvorana Narodnega doma Maribor
ponedeljek, 21. december, 17.30
za IZVEN
Organizator: Waldorfska šola Maribor
Cena vstopnic: 5,00 € (prodaja v tajništvu šole, in uro pred 
predstavo v Narodnem domu)

V I L I N S K o 
M E S T o
Festival čarobnih doživetij na ulicah, dvoriščih, 
trgih
Vetrinjski dvor, Gosposka ulica, Tržnica …
do 30. decembra
Organizator: Narodni dom Maribor, koprodukcija: 
Zavod MARS Maribor, Društvo Hiša!
Vstopnine ni!
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KAJ KJE KDAJ 12/2015
Brezplačen izvod, naklada 3000 izvodov
Izdaja: Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor,  
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Urednik: Boris Črnič
Besedila: Tadeja Kristovič, David Braun, Mojca Pušnik,  
Tina Vihar, Vojka Miklavc, 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

ABoNMA KoMEDIJA  
V DEcEMBRU
Divjak
petek, 4. december, 20.00 – za IZVEN in red PETEK
Jure Karas: Slovenska literatura od A do Ž
sobota, 5. december, 20.00 – za IZVEN in red SOBOTA

Miro Gavran: Sladoled
nedelja, 6. december, 17.00 – PREDPREMIERA za 
IZVEN in red POPOLDANSKI
nedelja, 6. december, 20.00 – PREMIERA za IZVEN in 
red NEDELJA

Yasmina Reza: Art
ponedeljek, 14. december, 20.00 – za IZVEN in red 
KOMEDIJA
torek, 15 december, 20.00 – za IZVEN in red ZELENI

Z I M S K E  U R I c E
Svetovni dan 
zborovske glasbe
Dvorana Union, 11. december, 19.30
Koncertni zbor carmina Slovenica, dirigentka 
Karmina Šilec
pevska šola cS:
otroški zbor Junior cS, zborovodkinji Manja 
Gošnik Vovk in Jasna Drobne
otroški zbor pU, zborovodkinja Marinka Šober
Solopevski oddelek, mentorici Nina Dominko in 
Urška Breznik

podarite vstopnico.
Podarite doživetje!
Podarite vstopnico in privoščite svojim najbližjim, prijateljem, poslovnim partnerjem 
ter zaposlenim sprostitev ob koncertu ali večer poln smeha ob komediji. 
Tudi trije dobri možje se že pripravljajo, da obdarijo 
naše otroke. Za naše najmlajše pripravljamo pred-
stave, s katerimi jim lahko popestrite zimske dni.
Ob nakupu več kot desetih vstopnic lahko 
uveljavljate količinski popust. Lahko pa se odločite 
za vrednostne bone, s katerimi ima obdarjenec 

možnost izbire termina in predstave, ki bi jo želel 
obiskati.
Obiščite nas v naši Informacijski pisarni ali nas 
pokličite na 02 / 229 40 11 oz. 02 / 229 40 50 
in z veseljem vam bomo pomagali izbrati pravo 
prireditev za vas!

predbožični Trst za naše 
zveste abonente
To sezono smo s potovanjem nagradili kar dva izmed naših abonentov. 
Tokrat Agencija M iz Maribora poklanja potovanje 
v Trst ter ogled Cankarjeve zadnje drame Lepa 
Vida. Med več kot tisoč abonenti je bila sreča 
naklonjena gospe Bredi Žumer, ki je naša 

abonentka koncertnih ciklov že več kot 40 let in 
gospodu Bojanu Safranu, ki obiskuje komedije. 
Nagrajencema čestitamo in jima želimo mnogo 
užitkov na izletu!

NApoVEDUJEMo
Rade Šerbedžija & Zapadni kolodvor  
& Jure Ivanušič
četrtek, 4. februar 2016, 19.30, Dvorana Union

festival Lent 2016
Razpis za Salon glasbenih umetnikov
Vabimo mlade komorne zasedbe in komorne glasbenike, da se prijavijo na Salon 
glasbenih umetnikov, ki bo v okviru Festivala Lent 2016 predvidoma potekal 
predvidoma med 24. junijem in 9. julijem 2016 v dvorani Union.
Navedite tudi želeni termin koncerta, kar bomo, v 
kolikor bodo dopuščale možnosti, tudi upoštevali. 
Zaželene so še tehnične podrobnosti izvedbe va-
šega koncerta ter vsi potrebni podatki za pripravo 
pogodb.
Pri izbiri bomo prednostno obravnavali vse popol-
ne in v roku oddane prijave, posebno naklonjenost 
pa bomo izkazali mladim in obetavnim slovenskim 
glasbenikom.
Podrobnosti razpisa na www.nd-mb.si/razpisi/razpis-
salon-glasbenih-umetnikov-na-festivalu-lent-2016/

Dve vstopnici za ceno ene

Abonentom sezone 2015 / 2016 omogočamo 
ugodnost nakupa vstopnic po praznično prijazni 
ceni. Samo naši abonenti namreč lahko v mesecu 

decembru kupite dve vstopnici za ceno ene in 
tako razveselite svoje bližnje z darilom ali sebi in 
spremljevalcu privoščite novo kulturno doživetje.
V ponudbi 2 za 1 je vključenih 5 predstav iz 
abonmaja Komedije in Komornega cikla. Na 
vas čakajo predpremiera in premiera komedije 
Sladoled, ki bo 6. decembra in predstava Art, ki bo 
14. decembra ter koncerta komorne glasbe. Prvi 
koncert bo na sporedu 14. decembra, v zasedbi 
flavtistke Ene-Nine Kozmus, čelistke Karmen Pečar 
in harfistke Moje Zlobko Vajgl, v drugem pa bosta 
nastopili mezzosopranistka Barbara Jernejčič Fürst 
in Gaiva Bandzinaite na klavirju.
Privoščite sebi in prijateljem kulturno doživetje po 
polovični ceni.

Trio Batalović - Turin - Šulc


