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Nove plasti priljubljenih glasbenih 
mojstrovin
Ob sporedu, ki prinaša eno najprepričljivejših in najbolj priljubljenih mojstrovin komorne glasbe, Schubertov Klavirski 
kvintet »Postrv«, se čar drugega abonmajskega koncerta Komornega cikla skriva v gostovanju enkratne zasedbe 
vrhunskih glasbenikov, ki bodo na koncertnem odru tvorili nova glasbena partnerstva, s katerimi bodo v žaru novega in 
vznemirljivosti neponovljivega odkrivali nove plasti izvajane glasbe.
Na to razburljivo popotovanje se podaja pet izkuše
nih glasbenikov, ki imajo za seboj zavidljive kariere 
širom sveta, ob nepretrganem iskanju glasbeno 
pristnega pa jih povezuje skupna gravitacijska točka, 
Dunaj. Petra Matzko, koncertnega mojstra Radijske
ga simfoničnega orkestra z Dunaja smo na Festivalu 
Maribor že imeli priložnost spoznati, tokrat pa ga 
bomo kot solista slišali v prikupnih Petih melodijah 
za violino in klavir Sergeja Prokofjeva. Berlinčana 
Thomasa Selditza (viola), ki se po izjemno uspešni 
orkestrski karieri sedaj posveča izključno komornemu 
muziciranju, bomo slišali v Elegiji za violo in klavir bel
gijskega skladatelja Henrija Vieuxtempsa. Nemškemu 
violončelistu Reinhardu Latzku, ki ga je glasbena pot 

prav tako popeljala od orkestrskega do komornega 
glasbenika, bomo prisluhnili v enem zadnjih del, ki jih 
je Claude Debussy dokončal, preden ga je pokosila 

prezgodnja smrt, Sonati za violončelo in klavir. Zanes
ljivi partner godalcem bo pianist Christian Schmidt, 
prodoren in uspešen pobudnik komornoglasbene 
kulture v sosednjem Gradcu. V drugem delu koncerta 
bo glasbenike skupaj z Ernstom Weissensteiner-
jem, solo basistom Dunajskih simfonikov, povezala 
ena najprepričljivejših mojstrovin komorne glasbe, 
Schubertov Klavirski kvintet, ki ga zaradi njegovega 
tematskega gradiva poznamo pod naslovom »Pos
trv«. Priljubljena mojstrovina vsakemu od glasbeni
kov ponudi priložnost, da se izkaže z virtuoznostjo, 
kontemplativno poglobljenostjo in lahkotnostjo, ki še 
danes, skoraj 200 let po nastanku, zlahka zlezejo pod 
kožo slehernemu poslušalcu.

Veseli december je najbolj vesel 
v Narodnem domu!
Je kaj lepšega, kot predpraznične večere preživeti v družbi prijateljev in se ob tem še imenitno zabavati? Tudi če ne 
verjamete v Božička boste odkrili, da ima naš decembrski spored enak učinek, kot božično darilo: poskrbi, da oči 
zasijejo, usta pa se razlezejo v nasmeh.
No, če povemo po pravici, moramo reči kar krohot. 
Decembrski koledar prireditev namreč prinaša celo 
vrsto komedij, v katerih bodo najboljši slovenski ko
miki in igralski velikani poskrbeli, da bodo vaši ustni 
kotični novo leto pričakali obrnjeni navzgor! Da vaš 
srčni utrip pripravimo na nore decembrske noči, za
čenjamo z Dekliščino in čisto pravimi striperji. Stand 
up težkokategornik Tin Vodopivec vam bo isti večer 
na Malem odru umeril decembrski tempo, ki bo … 
hja, saj veste, čisti Rock’n’Roll! Za vse, ki vas bo tak 
začetek zadihal, bo pravšnja rešitev Menopavza, kjer 
vas bodo slovenske dive največjega formata poučile, 
kako preživeti kljub pospešnemu srčnemu utripu, 
navalom vročine in potenju (ne velja le za ženske, 
temveč za vse, ki boste december prežurali!). Nato 
vas bomo poslali v Čakalnico. Brez strahu, ne bomo 
vas kar pustili, da čakate na na novo leto, temveč vas 
bomo prepustili napadom smeha ob modrovanjih Ja
neza Hočevarja - Rifleta in Lada Bizovičarja, ki trkata 
na nebeška vrata. Iz nebes pa v … hm … vice, oziroma 
v rajnko Jugo. Na dobre stare čase, ko nismo krasili 
božičnih temveč novoletne jelke, nas bosta spomnila 
Vlado Novak in Gojmir Lešnjak Gojc v gotovem hitu 
letošnje sezone I ♥ Njofra. Tu je še nova komedija 
izpod peresa Roka Vilčnika, Gušto gre na romanje, v 
kateri boste v živo srečali priljubljenega Gušta iz Ene 
žlahtne štorije. Prihaja pa še mega uspešnica Vida 
Valiča Tvoj bodoči bivši mož, s katero vas bodo, dragi 

moški, pripravili na to, kar vas čaka, če za svojo drago 
ne boste izbrali pravega božičnega darila.
Kot pritiče decembrskim zabavam, bomo seve
da tudi plesali! Najprej bomo ob mega uspešnici 
»I like to move it, move it« zamigali skupaj z junaki 
muzikala Madagascar, nato pa – kot se za konec leta 

spodobi – pogledali še v preteklost, natančneje, v 
nora šestdeseta in zažurali z legendami britanskega 
bluesa in rocka, z gentlemani, ki so krojili vrhove 
svetovnih glasbenih lestvic in pisali glasbeno zgodo
vino. Bučno bo, pestro in veselo. No, smo v naslovu 
obljubljali preveč?

Želimo vam prijetne praznike in nasmejano novo leto!

Thomas Selditz
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G L A S B A
Peter Matzka, violina
Thomas Selditz, viola
Reinhard Latzko, violončelo
Ernst Weissensteiner, kontrabas
Christian Schmidt, klavir
2. koncert Komornega cikla
Dvorana Union
torek, 4. december, 19.30
za IZVEN in KOMORNI CIKEL

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

Peter Matzka (foto: E. Kern)

Spored:
Sergej Prokofjev: Pet melodij, op. 35a
Henri Vieuxtemps: Elegija v f-molu, op. 30
Claude Debussy: Sonata za violončelo in klavir v d-molu
Franz Schubert: Klavirski kvintet v A-duru, D. 667, 
»Postrv«
V sodelovanju z musikabendeGRAZ.

British Blues & Rock 
Night
Koncert
Velika dvorana Narodnega doma
torek, 18. december, 20.00
za IZVEN
Danny Handley, kitara; Zoot Money, klaviature; 
Roger Inness, bas; Pete »Sarge« Frampton, kitara; 
Keith Thompson, kitara; Tom Diewock, bobni; 
Kreso »Sonnyboy« Oremus, orglice

Danny Handley

20.00
Keith Thompson’s Blues Power Trio
Pete »Sarge« Frampton Band & Kreso »Sonnyboy« 
Oremus& Zoot Money
21.40
Danny Handley Blues Explosion & Zoot Money
British All Star Jam
Cena vstopnic: 10,00 € (stojišče, predprodaja), 15,00 € 
(stojišče, na dan koncerta)

M U Z I K A L
Madagascar
Pustolovski muzikal
Dvorana Union
sobota, 22. december, 16.00
za IZVEN
Avtor knjige: Kevin Del Aguila
Igrajo: Gašper Rifelj, Irena Yebuah Tiran, Jan Bučar, 
Nejc Simčič, Lea Bartha Pesek, Blaž Vrbič, Nejc Lisjak, 
Danaja Koren, Srđan Milovanović, Leticia Yebuah, Neža 
Strenčan …
Plesalke: Maša Vajda, Tina Atanasovski, Ika Vrtačnik 
Dujić, Nina Lazar, Neža Mihelič, Ula Mikoš
Avtorja glasbe in besedil: George Norigea, Someillan
Režija: Eva Hribernik
Koreografija: Mojca Horvat, prevod: Janez Usenik, 
glasbeno vodstvo: Simon Dvoršak, scenografija: Urška 
Gregorič, kostumografija: Anjana Pavlič, luč, posebni 
efekti: Marko Krajšek
Špas teater
Predstava je pripravljena v posebnem sodelovanju z 
Music Theatre International (Europe)

Cena vstopnic: 27,00 €; 25,00 € 
Pustolovski paket (5 vstopnic po 25,00 €): 100,00 €

Zabavno in duhovito celovečerno risanko Madagascar 
gotovo poznate. Ne? No, potem imate pa en razlog več, da 
si pre prosto morate ogledati novi slovenski muzikal, nastal 
po omenjeni uspešnici. Kateri so ostali? Ob humorju, odlični 
pevski in igralski ekipi in atraktivnih koreografijah tudi glasbe
ni hiti, kot je I like to Move it, move it – tokrat prvič v sloven
ščini! Zamuvajte v praznične dni!

G L E D A L I Š Č E
Rock’n’Roll
Stand up komedija
Mali oder Narodnega doma
sobota, 1. december, 20.00
za IZVEN
Nastopa: Tin Vodopivec
Gostje: Jan Kreuzer/Aleš Novak, Rok Škrlep

Cena vstopnic: 15,00 €; 12,00 €–dijaki, študenti, upokojenci

Potem ko je lansko leto uresničil svojo dolgoletno željo in 
izpeljal projekt 777, kjer je v 7 dneh nastopil v 7 jezikih v 7 
državah, se Tin Vodopivec, pospremljen z odličnimi kritika
mi, vrača v domače loge s svojim četrtim solo šovom stand 
up komedije, Rock’n’Roll. Čaka nas sveža mešanica bizarnih 
doživetij, pospremljenih z ostro jezičnimi opazkami, kakršne 
zmore le Tim.

Dekliščina – Lady’s night
Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
sobota, 1. december, 20.00
za IZVEN
Igrajo: Urška Vučak Markež, Sebastjan Starič, Nataša Tič 
Ralijan/Violeta Tomič, Tadej Pišek, Jože Doberšek, Maja 
Martina Merljak, Lara Jankovič, Jernej Čampelj; moška 
striptiz skupina Total Knockout
Režija: Violeta Tomič
Avtor: Dave Simpson, naslov izvirnika: Girl’s Night Out, 
scenografija: Darjan Mihajlovič Cerar, kostumografija: 
Andrej Vrhovnik, koreografija: Miha Lampič
Špas teater

Cena vstopnic: 18,00 €; 20,00 €

Kaj bolje pogreje ženski decembrski večer kot vroč nastop 
postavnih (in vse bolj pomanjkljivo oblečenih) mladcev? 
Drage dame, pripravite se na Total Knockout ter na večer 
pospešenega srčnega ritma, nore zabave in gromkega smeha. 
Dobrodošle na Deklščini, odrski različici velike britanske film
ske uspešnice Do nazga. Zažurajte, kot da jutri ne obstaja!

Menopavza
Predstava cikla Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
nedelja, 2. december, 17.00
za red POPOLDANSKI

nedelja, 2. december, 20.00
za red NEDELJA

sreda, 12. december, 18.00 in 20.30
RAZPRODANO
Igrajo: Helena Blagne, Salome, Zvezdana Mlakar, Urška 
Vučak Markež
Režija: Nina Kleflin
Po knjižni uspešnici Jeanie Linders, prevod: Desa Muck
Špas teater
Predstava je nastala v sodelovanju z GFOUR production

Cena vstopnic: 23,00 €; 25,00 € 
Cena vstopnic za predstavo za izven 12. 12.: 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 največje 
glasbene uspešnice 70ih, 80ih in 90ih, 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, sode
lavka … 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!
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INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor: 
vsak delavnik od 10.00 do 17.00, ob sobotah od 
9.00 do 12.00 ter uro pred vsako prireditvijo. Pri
reditve v Dvorani Unioni: uro pred prireditvijo na 
blagajni dvorane Union.
Tel.: (02) 229 40 11 • (02) 229 40 50 • 031 479 000 
• 040 744 122
vstopnice@ndmb.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.ndmb.si.

Čakalnica
Predstava cikla Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
ponedeljek, 3. december, 20.00
za IZVEN in red KOMEDIJA

torek, 4. december, 20.00
za IZVEN in red ZELENI
Igrata: Janez Hočevar Rifle, Lado Bizovičar
Avtor besedila: Nejc Gazvoda
Režija: Dejan Batoćanin, Uroš Fürst
Scenografinja: Urša Vidic, kostumograf: Andrej Vrhov
nik, oblikovalec luči: David Andrej Francky, oblikovalec 
zvoka: Gašper Doljak, video projekcija: igralec: Branko 
Šturbej, posebni gost: Janez Bončina Benč
SiTi Teater BTC in Kreker

Cena vstopnic: 17,00 €; 19,00 €

Kaj se zgodi, ko se stegnejo komedijanti? Eno vam že lahko 
izdamo: nikakor ne počivajo z miru! Dobrodošli v Čakalnici, 
kjer Janez Hočevar Rifle in Lado Bizovičar čakata na nebeške
ga ključarja. Dobrodošli v smrtno resni komediji, soočenju 
dveh generacij, dveh karier in dveh osebnosti. Na odru se o 
tako smrtno resnih stvareh še nikoli ni govorilo tako za crknit 
smešno. Kaj še čakate?
Predstava traja 1 uro in 30 minut, brez odmora.

Gušto gre na romanje
Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
sobota, 8. december, 19.00
za IZVEN
Igra: Primož Forte
Besedilo: Rok Vilčnik, organizator: Talija gledališče

Cena vstopnic: 18,00 € (prodaja vstopnic Eventim)

Na oder prihaja Avguštin Rebula, po domače Gušto, priljub-
ljeni lik iz popularne slovenske romantične komedije Ena 
žlaht na štorija. Dobrodušnež se vrne v svojo idilično domačo 
vas, da bi pomagal zbrati šolde za srednjo šolo na Madagas-
karju. A naleti na vse kaj drugega kot na tisto mirno vas, ki jo 
je še pred nekaj meseci zapustil. Da se odkupi za vaške grehe, 
se odloči, da bo šel na romanje. Bog mu pomagaj!
Predstava traja 1 uro in 20 minut.

Milan Grgić: I ♥ Njofra
Predstava cikla Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
petek, 14. december, 20.00
za IZVEN in red PETEK
Igrata: Vlado Novak, Gojmir Lešnjak Gojc
Režija, prevod, scenografija: Samo M. Strelec
Kostumografija: Slavko Sever, lektor: Simon Šerbinek, 
glasba: Maja Butolen Zorko, Mirza Jusufović, risba na 
projekciji: Dora Bencevič
Mestno gledališče Ptuj

Cena vstopnic: 17,00 €; 19,00 €

Se spominjate časov, ko niste krasili božičnih, temveč novo-
letne jelke? Dobrodošli v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. 
Še je živ tovariš Tito, še imamo rešpekt do Ljudske milice 
in Jugoslovanske ljudske armade, še se ve, kdo pije in kdo 
plača … Nostalgično zaprašena, prikupno staromodna in za 
crknit smešna komedija za vse jugo nostalgike in tiste, ki to 
niti slučajno ne želite biti.

Vid Valič: Tvoj bodoči 
bivši mož
Komedija
Velika dvorana Narodnega doma
sobota, 15. december, 20.00
za IZVEN
Igra: Vid Valič

Cena vstopnic: 15,00 € (predprodaja), 18,00 € (na dan 
predstave)

Ubogi Vid Valič. Ne gre in ne gre mu s predstavnicami než-
nejšega spola. Pa tako rad bi se sprehodil pred matičarja. Če 
mu je verjeti, je v dvajsetih letih zasnubil dvajset deklet in 
pokasiral dvajset košaric. Okej, to vajo torej pozna. Kaj pa se 
zgodi, ko je odgovor na vprašanje, od katerega ima kolena že 
povsem zguljena, »da«?

Z A  M L A D E
Brundagrrrrom!
2. predstava cikla Kekec
Velika dvorana Narodnega doma
nedelja, 16. december, 11.00 in 17.00
za IZVEN in KEKEC
Igrata: Luka Cimprič, Tjaša Hrovat
Avtorica: Tamara Matevc
Režija: Jaka Ivanc
Scenograf: Jaka Ivanc, avtor songov: Igor Saksida, avtor 
glasbe: Davor Herceg, kostumograf: Sebastian Nared, 
lektor: Martin Vrtačnik, oblikovalec svetlobe: Jaka 
Varmuž
Gledališče Koper 

Cena vstopnic: 6,50 €

Po predstavi Kekčeve poustvarjalnice: otroške kreativne de
lavnice na temo predstave. Izvaja jih Zavod MARS Maribor.

Kako neki naj brunda in rjove medved, ki ne zna izgovoriti 
črke r? In kako naj se mala deklica reši strahu pred temo? S 
pomočjo pravega prijatelja (in malce doma skuhanega čarob
nega napoja). Deklica Živa in medved Milko bosta pokazala, 
da je takrat, ko se iz sovražnikov spremenimo v prijatelje, 
mogoče skoraj vse. Če uporabimo še čarobno besedo, pa 
prav vse!
Predstava traja 30 minut in nima odmora.

VILINSKO MESTO
Vilinsko mesto 2018
Festival ustvarjanja, druženja in svetlobe!
Vetrinjski dvor
do 30. decembra
Organizator: Narodni dom Maribor, koprodukcija: 
Zavod MARS Maribor, Društvo Hiša!
www.vetrinjski-dvor.si ● www.nd-mb.si

Vstopnine ni!

Čarobni trenutki za majhne in velike otroke v prijaznem 
objemu Vetrinjskega, pardon, Vilinskega dvora. Koncerti, 
lutkovne, dramske in plesne predstave, delavnice, ulično 
gledališče, prav ljične in ustvarjalne urice z vilami in vilinci. 
Prijetni trenutki druženja z najdražjimi in vsemi, ki verjame
mo v sletlobo. Tisto, s katero praznično ožarimo Slomškov, 
Rotovški in Židov ski trg – in tisto v srcu.
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Brezplačen izvod, naklada 2500 izvodov
Izdaja: Kulturnoprireditveni center Narodni dom Maribor, 
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Urednik: Boris Črnič
Besedila: Tina Vihar, Maja Pirš, 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 2018
Menopavza
nedelja, 2. december, 17.00 – za red POPOLDANSKI
nedelja, 2. december, 20.00 – za red NEDELJA

Čakalnica
ponedeljek, 3. december, 20.00 – za IZVEN in red 
KOMEDIJA
torek, 4. december, 20.00 – za IZVEN in red ZELENI

I ♥ Njofra
petek, 14. december, 20.00 – za IZVEN in red 
PETEK

British Blues & Rock Night
Žur z legendami, ki bo postal legendaren!
Če ste lani zamudili koncertni žur Animals and Fri
ends, ste zamudili nepozabne trenutke ob glasbenih 
velikanih, ki so pisali glasbeno zgodovino. Legendaren 
dogodek, pač. No, nikar si ne pulite las, ali, kot bi rekli 
Britanci, »Keep Your Hair on!«
Ponujamo vam namreč enkratno priložnost, da 
zamujeno nadoknadite z letošnjem srečanjem, ki bo 
prav tako nepozabno in se bo prav tako zapisalo med 
narodnodomske koncertne legende, o katerih boste 
spomine obujali še leta. Tokrat večni mladci ponuja
jo večer pristnega angleškega bluesa, začinjen tudi 

z rockovskimi rifi, ob katerem se vam bo zazdelo, 
da ste znova v časih, ko so bili računalniki v studiju 
enako pogost prizor kot riba na biciklu. Po domače 
povedano: v časih, ko so glasbeniki postali zvezde 
formata Beatlov, Stonesov in Animalsov zato, ker so 
obvladali glasbo, ne pa zgolj socialnih medijev. Ko 
so štela besedila, ne sampli. Ko so žurali s srcem, ne 
zavoljo selfijev.
Se vam je zasvitalo in vas nostalgično zaščemelo pri du
ši? Potem ste pravi za tole druščino. Se vidimo v torek, 
18. decembra. Kdor bo zamudil, si je sam kriv!

Podarite si trenutke polne 
smeha, dobre glasbe 
in dobre družbe!
Ker je december čas prijetnih 
presenečenj, smo zanje poskrbeli 
tudi v Narodnem domu Maribor. 
PO POSEBEJ UGODNI CENI smo vam 
pripravili dva paketa, polna dobre volje 
in dobre glasbe!
Paket DOBRA VOLJA vam ponuja ogled uspešnic Čakal-
nica (27. januar 2019) z Janezom Hočevarjem Fifletom 
in Ladom Bizovičarjem ter Profesionalci espe (3. febru-
ar 2019), v kateri je svoj razkošen komični talent znova 
potrdil Boris Kobal.
Za dva nepozabna večera polna smeha boste odšteli 
25 € (redna cena vstopnic bi znašala 34 €).
Paket DOBRE VIBRACIJE pa ponuja tri večere, ob 
katerih boste uživali v dobri glasbi in smehu.
Prvi večer (21. januar 2019) prinaša koncert Simfo-
ničnega orkestra Slovenske filharmonije z nemškim 
dirigentom Michaelom Wendebergom, bleščečo mlado 
izraelsko sopranistko Rinnat Moriah ter vrhunskim 
pianistom in skladateljem mlajše generacije, Parižanom 
Jeanom-Frédéricom Neuburgerjem. Na sporedu bo 
izjemna in priljubljena Straussova simfonična pesnitev 
Junakovo življenje.
Tudi v drugem večeru (14. marec 2019) boste uživali ob 
odlični glasbi in izvrstnih glasbenikih. Omenimo le ve
likega Mozarta, ki je na koncertnem sporedu zastopan 
s kar dvema priljubljenima skladbama: Kvartetom za 
flavto in godala št. 1, ob izjemni interpretaciji flavtistke 
Irene Kavčič, ter Kvintetom za klarinet in godala, v kate
rem bo navdušil klarinetist Tommaso Lonquich.

Vrhunska glasbena doživetja v paketu dopolnjuje kome
dija Borisa Kobala Profesionalci espe (3. februar 2019), 
s katero boste deležni še večera, polnega smeha.
Cena paketa je 40 € (redna cena vstopnic bi znašala 
56 €).

Festival  
Lent 2019
Razpis za Salon glasbenih umetnikov
Vabimo mlade komorne zasedbe in komorne glasbeni
ke, da se prijavijo na Salon glasbenih umetnikov, ki bo 
v okviru Festivala Lent 2019 potekal med 21. junijem in 
29. junijem 2019 v dvorani Union.

Prijave pošljite najkasneje do 31. decembra 2018, na 
naslov: Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 
2000 Maribor oz. na tina.vihar@nd-mb.si , s pripisom 
»Za Salon«
Podrobnosti razpisa na http://www.nd-mb.si/
informacije/narodni-dom-maribor/razpisi/

Na kulturni potep 
z Narodnim domom 
Maribor in Agencijo M
Izžrebanka nedavne nagradne igre za abonente Narodnega doma Maribor je za 
nagrado prejela udeležbo na enodnevnem izletu v Beljak in Celovec, z ogledom 
opere La clemenza di Tito v organizaciji Agencije M. Čestitamo!
Narodni dom Maribor pri promociji kulture in turizma 
že več let uspešno sodeluje s turistično agencijo Agen
cija M, ki se predstavlja s sloganom »Po poteh kulture«. 
Skupaj smo nagrajence naših nagradnih iger že popeljali 
na operne festivale v Verono, Češki Krumlov, St. Marga
rethen ter na različne gledališke ali operne predstave v 
Trst, Linz, Benetke in Budimpešto. Vsi, ki ne želite čakati 

na srečo pri žrebu v naših prihodnjih nagradnih igrah, si 
lahko seveda svojo destinacijo izberete kar takoj!
Oglejte si bogato ponudbo kulturno obarvanih izletov 
in potovanj na spletni strani Agencije M, jih pokličite po 
telefonu (02 250 98 86) ali pa jih obiščite na Partizanski 
cesti 5 v Mariboru. Z veseljem vam bodo svetovali in 
vam pripravili nepozabno kulturno potepanje!

Sprememba datuma 
majskega koncerta
Spoštovani abonenti!
Obveščamo vas, da je 5. koncert Orkestrskega cik-
la z Danskim komornim orkestrom in dirigentom 
Ádámom Fischerjem zaradi sprememb v turneji 
orkestra prestavljen (iz prvotno načrtovanega 
12. maja) na nov termin, na četrtek, 16. maja 
2019, ob 19.30 v dvorani Union, Maribor.
Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti in se 
vam že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje!

Veronika Čiković in Brin Bernatovič

Paket Dobre vibracije

Ideja za darilo

Paket Dobra volja

Profesionalci espe
3. februar 2019

27. januar 2019

Čakalnica Profesionalci espe
3. februar 2019

I. Kavčič, T. Lonquich, 
Kvartet Zaïde, I. Hrastnik

14. marec 2019
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Orkester 
Slovenske filharmonije

12. januar 2019
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