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G L E D A L I Š Č E  
V NARODNEM DOMU MARIBOR
Dragi abonenti, ne zamudite vpisa!

CENE:
Abonma »KOMEDIJA V NARODNEM DOMU«
Redna cena: 60 €
Cena vstopnice za posamezno predstavo: 12,50 €

Dodatne ugodnosti, ki jih nudimo ob nakupu abonmajev 
»KOMEDIJA V NARODNEM DOMU«:
– cena abonmaja za upokojence: 55 € (potrebno je predložiti dokazilo)
– študentje in dijaki – cena abonmajev 40 € (ob predložitvi potrdila o šolanju ali 

fotokopije indeksa; popust subvencionira ŠOUM) 
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!

Otroški abonma »KEKEC«
Cena: 25 €
Cena vstopnice za posamezno predstavo: 6,30 €
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA IN DATUMOV 
UPRIZORITEV!
Želimo vam obilico zabave in smeha ter prijetnih trenutkov v druženju z nami!

Obročni način odplačevanja abonmajev!
Ob vpisu v abonmajski cikel vam ponujamo tudi obročni način odplačevanja in 
sicer preko trajnikov, ki jih abonenti lahko odprete na poslovnih bankah, kjer imate 

odprt svoj osebni bančni račun.
Abonma pa lahko poravnate tudi v enem znesku, 
takoj ob vpisu, z gotovino ali plačilno kartico.
Če se boste odločili za obročno plačilo (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).
S potrdilom o odprtju trajnika pa se nato oglasite 
pri nas in vpišete oziroma obnovite svoj abonma. 
Tako se bomo izognili morebitnim nesporazu-
mom in zastojem pri samem vpisu.
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.

Prosimo, da trajnik odprete pod naslednjimi pogoji:
– število obrokov: 2 (dva) obroka (2. in 3. obrok)
– zapadlost obrokov: – 2. obrok: najkasneje do 30. 11. 2007
– 3. obrok: najkasneje do 28. 12. 2007
– v korist: 

NARODNI DOM MARIBOR,  
Ulica kneza Koclja 9, Maribor 
TRR št.: 01270-6030358416 
Sklic na številko:  
00 1600-2007-2008

Morebitna dodatna pojasnila v zvezi 
s plačevanjem abonmajev preko 
trajnikov lahko dobite na telefonskih 
številkah 02/229-4011, 02/229-4050, 
02/229-4004, 02/229-4026.
Za vaše razumevanje in sodelovanje 
se vam iskreno zahvaljujemo!

Spoštovani!
Smo na pragu nove sezone abonmajskega cikla »KOMEDIJA 
V NARODNEM DOMU«, ob katerem se razvedrimo ter vsaj za 
nekaj časa pobegnemo neštetim skrbem in obveznostim.
Ponovno smo se trudili ustreči in ugoditi slehernemu od vas, naši 
zvesti obiskovalci, zavedamo pa se, da je to skoraj nemogoče.
V prejšnji sezoni komedij se je večkrat zgodilo, da je zaradi 
zasedenosti igralcev prišlo do neljubih sprememb v določenih 
redih komedij in predstave smo morali izvesti ob dnevih, ki jih 
niste bili vajeni.
Žal ni odvisno od nas, kako gledališča razporejajo zasedenost 
vlog, tako, da vas vljudno prosimo za razumevanje, če bomo 
primorani katero od predstav prestaviti.
Obljubimo, da se bomo maksimalno potrudili, da bo takšnih 
sprememb čim manj in verjamemo, da bomo tudi to sezono uspeli 
privabiti nasmeh na vaše obraze.
Ponovno bo potekal tudi abonma Kekec, postregel pa bo s 
kvalitetnimi in zanimivimi predstavami za naše najmlajše.
Hvala vam za vašo zvestobo.
Prisrčno vabljeni v novo sezono!
VPIS ZA LANSKE ABONENTE (sezona 2006/2007)  
bo potekal od ponedeljka, 24. septembra, pa vse do sobote, 13. 
oktobra 2007!
Zaradi lažjega vpisovanja vas vljudno prosimo, da s seboj 
prinesete stare abonmajske kartice.
ZA NOVE ABONENTE pa bo vpis potekal od ponedeljka, 22. 
oktobra, do 3. novembra 2007.

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 »MODRI« (predstave bodo predvidoma ob nedeljah, ob 20.00)
– red »POPOLDANSKI 1« (predstave bodo predvidoma ob nedeljah, ob 17.00)
– red »POPOLDANSKI 2« (predstave bodo predvidoma ob nedeljah, ob 17.00)

Otroški abonma »KEKEC«  
(za otroke od 4. do 8. leta starosti):
Predstave bodo predvidoma v nedeljo ob 17.00, v Veliki dvorani Narodnega doma 
Maribor.



ABONMA KOMEDIJA Kaj Kje Kdaj Kaj Kje Kdaj Kaj Kje Kdaj Kaj Kje Kdaj 

N O V E M B E R
nedelja, 4. 11., ob 17.00 – red POPOLDANSKI 1
nedelja, 4.11., ob 20.00 – red NEDELJA
ponedeljek, 5.11., ob 20.00 – red KOMEDIJA
torek, 6.11., ob 20.00 – red ZELENI
sobota, 17.11., ob 20.00 – red SOBOTA
nedelja, 18.11., ob 17.00 – red POPOLDANSKI 2
nedelja, 18.11., ob 20.00 – red MODRI

Georges Feydeau:  
TAŠČA MI JE C…
Koprodukcija Narodni dom Maribor in Adeo film d.o.o.
Režija: Janja Glogovac
Scenografija: Marko Japelj
Kostumografija: Monika Lorber
Avtor glasbe: Sebastijan Duh
Zvočna kulisa: Vaclav Flegl
Igrajo: Ksenija Mišić, Srdjan Grahovac, Mateja Pucko, 
Viktor Meglič

Komedija enega najboljših francoskih komediografov, 
Georgesa Feydeaua, s prvotnim prevodom »Pokojna 
gospejina mama«(Feu la mere de madame), ki je na-
stala pred več kot 100 leti, je zaradi izjemne situacijske 
komike, ki je izoblikovana do popolnosti, vedno sveža 
in aktualna. V naši uprizoritvi je jezikovno posodo-
bljena in umeščena v naš prostor in čas. Obstoječo 
komičnost poglablja tudi pogovorni jezik akterjev, 
prepleten s tujim jezikom (posledica mešanega zakona 
med Slovenko in Črnogorcem).

Ivona in Lucian sta poročen par, a njuna nasprotna 
karakterja in različni pogledi na svet ju privedejo do 
nešteto drobnih konfliktov in nesporazumov, ki so nam 
vsem zelo znani... Lucian je umetniška duša, človek 
z juga, ki se mu nikakor ne ljubi komplicirati glede 
vsakodnevnih opravil, odnosov, denarja in družinskih 
obveznosti, za kar dosledno skrbi natančna in tradici-
onalno usmerjena Ivona. V celi paleti smešnih razha-
janj nikakor nočeta popustiti in ves čas skrbita za to, 

da gledalcu ni dolgčas. Tukaj je seveda tudi jezikava 
služkinja, ki vtakne svoj nos v vsako kočljivo zadevo 
in je nekakšen stalni posrednik v njunih prepirih. Sredi 
noči se pojavi še neznanec z novico o taščini smrti, kar 
komedijo pripelje v neslutene dimenzije… 
Režiserka Janja Glogovac je s sodobnimi režijski-
mi prijemi predstavo približala vsem generacijam in 
raznovrstni publiki. Originalni in lucidni karakterji in 
odlična situacijska komika v uprizoritvi, ki je enako dol-
ga kot realni čas dogajanja, gledalca nikogar ne pustijo 
ravnodušnega.

Premiera bo 29. 9. 2007 ob 20.00.
http://www.adeofilm.si/
http://www.nd-mb.si/
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D E C E M B E R
nedelja, 2. 12., ob 17.00 – red POPOLDANSKI 1
nedelja, 2. 12., ob 20.00 – red NEDELJA
ponedeljek, 3. 12., ob 20.00 – red KOMEDIJA
torek, 4. 12., ob 20.00 – red ZELENI
sobota, 8. 12., ob 20.00 – red SOBOTA
nedelja, 9. 12., ob 17.00 – red POPOLDANSKI 2
nedelja, 9. 12., ob 20.00 – red MODRI

Tadej Toš – Willam 
Shakespeare: HAMLET
Mestno gledališče Ptuj
Režiser Tadej Toš
Dramaturg Rok Vilčnik
Igra: Tadej Toš

Avtorski monolog
»Stand up« komedija
Kdo je pravzaprav bil William Shakespeare? Kdo 
je Hamlet? Kdo je Yorrick? Kaj je gnilega v deželi 
Danski? Zakaj je »biti ali ne biti« vprašanje? Zakaj je 
Hamlet napisal pesmico o Ofelijinih prebelih grudih? 
Zakaj Hamlet svojemu stricu reče mama? Zakaj Ha-
mlet reče Ofeliji, da naj gre v samostan? Zakaj Hamlet 
reče »Slabost, ime ti je ženska«? Zakaj, zakaj, zakaj?
Odgovore na ta, in tudi na nekatera druga vprašanja, 

vam p(r)odaja Tadej Toš v predstavi Fender Hamlet. 
Fender Hamlet je duhovita predstava, polna preobra-
tov v stilu stand up komedije, cepljene z rock’n’rollom 
– en sam igralec za vse gledalce. Tadej Toš sam 
odigra igro vseh iger; kratko, atraktivno in jedrnato. V 
predstavi razkriva povsem nov in nekoliko drugačen 
pogled na Hamleta.
Če si boste predstavo ogledali zdaj, si je ni treba po-
zneje; če si je ne boste pozneje, si jo oglejte zdaj; če 
pa si je ne boste ogledali zdaj, si jo boste že še kdaj. 
Bodite pripravljeni, to je vse. Dobro-Toš-li v Elsinor!
http://www.mgp.si/
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J A N U A R
Tone Partljič:  
PARTNERSKI ODNOSI
Prešernovo gledališče Kranj
Režija in glasbena oprema: Vinko Möderndorfer
Dramaturgija: Blaž Lukan
Scenografija: Jože Logar
Kostumografija: Alan Hranitelj
Lektura: Barbara Rogelj
Igrajo: Vesna Jevnikar, Vesna Slapar, Vesna Pernarčič 
– Žunić, Darja Reichman, Igor Štamulak, Borut Veselko

Komedija o neobičajnih partnerskih odnosih in nenava-
dnih partnerskih zapletih.
Situacija, ki smo ji priča v Partljičevi komediji, je samo 
na prvi pogled nenavadna, saj bi se zlahka zgodi-
la tudi vam in v marsikateri eno-partnerski družini. 
Ločena profesorica slovenščine v najlepših zrelih 
letih živi z odraslo hčerko, ki se je ravnokar razšla s 
svojim fantom. Profesorica Olga skuša svojo obupano 
hčerko prepričati, da moških v svojem življenju sploh 

ne potrebuje, kar ves čas dopoveduje tudi sebi. In res 
se zdi, da ji je uspelo vsaj sebe (nikakor pa ne hčerke) 
prepričati, da je življenje brez njih še lepše in lažje, v 
tem pa jo zagnano vzpodbujajo tudi njene feministične 
prijateljice. In ko se že zdi, da je z moškimi za zmeraj 

opravila, jo nekdanji dijak povabi na obletnico mature. 
Srečanje je za Olgo »usodno«, saj ji zdaj že odrasli 
dijak in »falirani« semeniščnik razkrije, da vse od gim-
nazijskih dni hrepeni po njej. Hkrati pa se tudi hčerka 
zaplete v partnersko zvezo z veliko starejšim sode-
lavcem. Hčerka je nad mamino ljubezensko zvezo z 
mlajšim moškim šokirana, prav tako pa tudi mama nad 
hčerinim razmerjem s starejšim moškim. Kako se bodo 
partnerski odnosi razpletli, pa lahko samo ugibate, 
čeprav dvomimo, da boste uganili.
V svoji novi komediji se Tone Partljič duhovito loteva 
aktualne teme partnerskih odnosov, vprašanja feminiz-
ma, najrazličnejših partnerskih kombinacij in spolnih 
usmerjenosti, obenem pa v dogajanje spretno vplete 
tudi družbenopolitično stvarnost. Vse to pa počne na 
sebi lasten, prepoznaven in humoren način. In zmeraj 
znova se smejemo tako na tuj kot tudi na svoj račun.
http://www.pgk.si/
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Kaj Kje Kdaj Kaj Kje Kdaj Kaj Kje Kdaj Kaj Kje Kdaj 

F E B R U A R
ponedeljek, 11. 2., ob 20.00 – red KOMEDIJA
torek, 12. 2., ob 20.00 – red ZELENI
sobota, 16. 2., ob 20.00 – red SOBOTA
nedelja, 17. 2., ob 17.00 – red POPOLDANSKI 1
nedelja, 17. 2., ob 20.00 – red NEDELJA
nedelja, 24. 2., ob 17.00 – red POPLDANSKI 2
nedelja, 24. 2., ob 20.00 – red MODRI

Jean-Baptiste Poquelin 
Molière: NAMIŠLJENI 
BOLNIK (Le malade 
imaginaire)
Slovensko stalno gledališče Trst v sodelovanju s Primor-
skim poletnim festivalom
Prevajalec: Josip Vidmar
Režiser: Janusz Kica
Lektor: Jože Faganel
Skladatelj: Stanko Juzbašić
Scenograf in kostumograf: Jue Lan Wo
Igrajo: Branko Šturbej, Maja Blagovič, Lara Komar, 
Maša Vodopivec, Janko Petrovec, Primož Forte, Vladi-
mir Jurc, Gregor Geč, Ivo Barišič, Romeo Grebenšek, 
Petruška Panizon

Klasika izpod peresa velikana evropske komediografije 
Jeana Baptista Molièra, napeta komedija, polna preo-
bratov, spletk in presenečenj.
Molière tudi v tej klasični mojstrovini, svoji zadnji po 
nastanku, in neločljivo povezani z njegovim življenjem 
in smrtjo (tudi sam je bil dolga leta žrtev namišljenih 
bolezni, umrl pa je nekaj ur po tem, ko je nastopil v 
Namišljenem bolniku) ostaja zvest sam sebi – skozi ti-
pizirane like smeši občečloveške slabosti, se norčuje iz 
predsodkov ter zagovarja neponarejenost, razumnost 
ter strpnost posameznika in družbe.
Molière skozi pretiravanja in tipizacije likov smeši 
občečloveške slabosti in napake, podaja kritiko družbe 
in se bojuje zoper predsodke.
Glavni junak Namišljenega bolnika, bogat meščan 
Argan, je prepričan, da je hudo bolan in svoje pre-
moženje porablja za zdravnike. Hčer bi rad poročil z 
dolgočasnim zdravnikom, s čimer se ona ne strinja, saj 
ljubi drugega; njegova žena pa komaj čaka na moževo 
smrt. Klobčič komedije različnih interesov in zablod 
skuša razrešiti služabnica Toaneta, vendar Argan vse-
eno vztraja pri svoji hipohondriji.
http://www.teaterssg.org/
http://www.primorski-festival.si/
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M A R E C
Iztok Mlakar  
(po Motivih Molièra): 
DUOHTAR POD MUS!
Koprodukcija SNG Nova Gorica in Gledališča Koper
Režiser: Vito Taufer
Avtor songov in glasbe: Iztok Mlakar
Igrajo: Iztok Mlakar, Urška Bradaškja, Gregor Zorc, 
Boris Cavazza, Lara Komar, Teja Glažar, Gorazd Žilavec, 
instrumentalni trio Vrabec: Anže Vrabec (klavir), David 
Šuligoj (kontrabas), Roman Kobal (bobni)

»Burka s petjem in streljanjem«
Da je Bog ustvaril žensko zato, da moški ne bi poza-
bil na ponižnost in pokoro, da je moškemu v družbi 
steklenice prijetnejše kot v družbi žene, da se zakonski 

prepir lahko konča z ženinim maščevanjem in da za 
ljubezen ni zdravila … dobro ve tudi primorski igralec 
in kantavtor Iztok Mlakar, ki burko Duohtar pod mus! 
oblikuje kot dramatik, pesnik in pevec, igralec, avtor 
glasbe in celo lektor. Besedilo je napisal v primorskem 
narečju in v maniri Molièrove komediografije, snov za 
pisanje pa je našel v Molièrovih enodejankah Zdravnik 
po sili, Ljubezen – zdravnik in Pepčkova ljubosumnost.
Mlakar Sganarela – zdaj novodobnega zdravnika al-
ternativne medicine – zaplete v reševanje ljubezenskih 
bolečin prelepe Lucinde in njenega ljubimca Leandra 
ter pri tem zaradi ljubosumnega dekletovega očeta 
tvega celo junakovo glavo. A ker gre za duhovito, 
zabavno, preobrazb, preoblek, presenečenj in menjave 
identitet polno odrsko delo, Sganarel seveda preživi, 
komedijski klobčič, prepleten s prepoznavnimi songi 
Iztoka Mlakarja v melodični in sočni primorščini, pa se 
tik pred koncem srečno razplete.
Režiser Vito Taufer, ki je Iztoka Mlakarja nagovoril in 
prepričal, da se je lotil projekta, s katerim prinaša v 
naš prostor specifičen prispevek k jeziku, humorju in 
šansonjerstvu, predstavo označuje kot molièrovsko, 
brechtovsko in mlakarjevsko hkrati.
Duohtar pod mus je mala enciklopedija komedije. 
V racastem gobezdaču, bližnjem žlahtniku potepu-
ha Vladimirja, ki ga je odigral v Tauferjevi postavitvi 
Beckettovega Godota, je Iztok Mlakar dediščino 
komedijantov, kot so Toto, Charlie Chaplin, bratje Marx 
in podobni, prepletel s tradicijo commedie dell’arte, 
robatost in grobost izklesal s filigransko natančnostjo 

in se prikopal do samih temeljev smeha – do tja, kjer 
že malce zaprašeni ždijo bahtinovski karnevalski duh, 
slapstick komedija in podobne reči iz tiste zakladnice, 
ki jo mirne duše lahko označimo za vulgarno. Vulgar-
no, torej ljudsko.
http://www.gledalisce-koper.si/
http://www.sng-ng.si/

(Zatuo pej) če se vse podrlo ti je,
če si prov na tljeh,
potreben medežije
si, ka se ji reče smeh.
Ne veš, kjer dobu bi ju?
Pridi h nam na terapiju
an vse bo tkuo ko šus.
Mi komedijanti
duohtarji smo,
duohtarji pod mus!
(Iztok Mlakar, refren songa iz predstave  
Duohtar pod mus!)
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A P R I L
Reduced Shakespeare 
Company: ZBRANA 
DELA WILLIAMA 
SHAKESPEARA 
(skrajšano)
Špasteater
Režija in zasedba znani kasneje
Premiera predvidena v januarju 2008

Hit, ki ruši vse rekorde!
Vseh 37 gledaliških iger v samo 97 minutah!
Nespoštljivo, hitro koračno bučno veselje skozi Bardo-
ve igre; Show z naslovom »kompletno delo Williama 
Shakespeara (skrajšano)« je bila komedija, ki se je na 
Criterion gledališču v Londonu obnesla polnih 10 let.
Igro je hvalil tudi znameniti časopis »New York Times« 
z opisom: » Divje zabavno!«, kot tudi kanadska »Mon-
treal Gazeta«, ki igro pohvali z besedami: »Verjetno 
najbolj zabavna predstava, ki si jo boste ogledali v 
življenju«.

Pozor!
Show je podoben visoko hitrostnemu toboganu, ki 
zgosti v sebi vse gledališke igre Shakespeara! Show 
ni priporočljiv ljudem s srčnimi težavami, težavami z 
mehurjem, motnjami notranjega ušesa in/ali ljudem, 
nagnjenim k bolezni z gibanjem.
»Smeh? Skoraj bi umrl.« Jack Tinker
http://www.spasteater.com/
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KAJ-KJE-KDAJ brezplačno namenja Narodni dom Maribor vsem, ki imajo radi kulturo in veselje. Urednik: Boris Črnič, lektoriranje: Alenka Klemenčič, foto: arhiv, A. Borko, oblikovanje: Didi Šenekar, grafična realizacija: Grafični atelje Visočnik,  
tisk: MI BO tisk, Kulturno-prireditveni center NArODNI DOM MArIBOr , Kneza Koclja 9, p.p. 1631, 2001 Maribor, telefon: (02) 229 40 00, telefaks: (02) 229 40 55, e-pošta: nd@nd-mb.si

ABONMA KEKEC Kaj Kje Kdaj Kaj Kje Kdaj Kaj Kje Kdaj Kaj Kje Kdaj 

N O V E M B E R
nedelja, 25. 11., ob 17.00

Vinko Möderndorfer:  
MIŠI V OPERNI HIŠI
Gledališče za otroke in mlade Ljubljana
Režija: Vinko Möderndorfer
Igrajo: Nina Ivanič, Jan Bučar, Jernej Kuntner, Maja 
Martina Merljak, Iztok Valič

Kaj ima vsaka prava in velika operna hiša? V njej 
delajo pevci, režiserji, direktor, garderoberke... Kadar 
je predstava, operno hišo napolnijo ljudje, gledalke in 
gledalci...
Vsaka dobra operna hiša pa ima tudi svoj operni mišji 
zbor. V vsaki operni hiši, ki da kaj nase, prebivajo tudi 
miši.
In naša igrica, v kateri se bo 
tudi pelo in plesalo, kot se za 
operne hiše spodobi, govori 
o prav posebni mišji družini. 
Spoznali bomo miška Romea, 
očeta miša Zigfrida, mamo miš Konigundo in še mno-
ge druge zanimive mišje osebe. Zabavali se bomo in 
smejali, ko bomo videli, kaj vse se lahko zgodi, če se 
veliki operni primadoni v lasuljo zaplete micena miška. 
Srečali pa bomo tudi čisto pravega mišjega opernega 
duha, kajti nobena res dobra opera ne more obstajati, 
če v njej ne straši kakšen prisrčen mišji duh.
Skozi dogodivščine miška Romea in njegove družine 
pa bomo mimogrede spoznali tudi opero. In upam, da 
jo bomo čisto malo tudi vzljubili, tako kot so jo miške, 
ki so se v njej naselile pred mnogimi, mnogimi leti in v 
njej ostale vse do danes.
http://www.goml.si/
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D E C E M B E R
nedelja, 16. 12., ob 17.00

RDEČA KAPICA
Miniteater
Besedilo po pravljici J. in W. Grimma
Prevod: Nives Vidrih
Režija in priredba: Pavel Polak
Scenografija in izdelava lutk: Ivan Antoš
Glasba: David Rotter
Igrajo: Asja Kahrimanović/Suzana Grau, Matej Puc/ 
Tomislav Tomšič, Andrej Murenc

Igrano-lutkovna predstava za otroke
Predelava klasične pravljice o deklici, ki se nekega dne 
odpravi na obisk k bolni babici. Ta živi na drugi strani 
velikega, temnega gozda. Deklico ves čas zasleduje 
požrešen volk, ki ima z njo posebne načrte. Z zvijačo 

se dokoplje do babičine hiše in že načrtuje, kako bo 
Rdečo kapico pojedel...
Pavel Polak je eden najbolj znanih čeških režiserjev. 
Rodil se je leta 1942. Na akademiji za gledališče DA-
MU je diplomiral kot režiser in dramaturg lutkovnega 
gledališča. V letih 1965 do 1994 je delal kot igralec, 
dramaturg in režiser v lutkovnem gledališču Liberec. 
Na Češkem je režiral preko 100 predstav za otroke, v 
Nemčiji 4 in v Avstriji 2. V Sloveniji je največ sodeloval 
z Lutkovnim gledališčem Maribor (Ko pride gospod 
Zvezda, Lepa Polona in vodni mož, Concerto Grosso, 
Sneguljčica, Pepelka, Butalci, Prihaja cirkus, Pravljice, 
kje ste?, Sonček, kje ste?, Zgodba o svetlobi, 3 zgod-
be o zajcu, Zakleta princesa, Lepotica in zver) in z Mini 
teatrom (Palček, Trije prašički).
Predstava traja 40 minut
http://www.mini-teater.si/
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J A N U A R
Zlatko Krilić: JAJCE
Gledališče Koper
Režija: Luka Martin Škof
Prevod: Nina Skrbinšek
Glasba: Mirko Vuksanović
Igrajo: Luka Cimprič, Mojca Fatur, Vesna Maher, Dana 
Petretič, Siniša Bukinac
Zgodba o tem, da ni vsako jajce jajcu enako
Drobno in nezahtevno odrsko delce hrvaškega pisate-
lja Zlatka Krilića, namenjeno najmlajšim, je zabavna in 
poučna zgodbica o tem, da se najbolj običajna stvar, 

ki jo srečujemo v življenju – jajce – uporablja še v 
drugačne namene, kot da ga »skuhaš, v ponev razbi-
ješ, na oko narediš, ocvreš, v potico zamešaš in vse 
skupaj poješ«. Spregovori namreč tudi o tem, da se iz 
jajca poleg piščet lahko izležejo najrazličnejša živalska 
bitja – od žabe, noja, želve in pajka, do hobotnice, 
kače in ptiča sinjih višav – občinstvu, ki še zna verjeti 
v čudne in nemogoče stvari, pa ponudi nekaj resnic o 
zakonitostih življenja in narave. Jajce je Krilić napisal 
pred petindvajsetimi leti, saj ga je – tako pravi sam 
– jajce vedno znova navduševalo s svojo popolno obli-
ko, skrivnostnostjo (le kaj se skriva za lupino) in sim-
boliko (iz neživega ustvari živo). Besedilo je do danes 
zaživelo na mnogih profesionalnih in ljubiteljskih odrih, 
doživelo več kot 2000 uprizoritev in če število pomno-
žimo s povprečnim številom obiskovalcev predstave, 
lahko izračunamo, da je Kriliću uspelo nasmejati pol 
milijona otrok. In kdo na kaj takega ne bi bil ponosen?
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F E B R U A R
OTROŠKO  
PUSTNO RAJANJE
nedelja, 3. 2. 2008

Imetniki abonmaja Kekec lahko z abonentsko kartico 
dvignejo brezplačne vstopnice za OTROŠKO PU-
STNO RAJANJE, ki bo v Veliki dvorani Narodnega 
doma Maribor.
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M A R E C
Marjan Bevk:  
PETER KLEPEC
Gledališče za otroke in mlade Ljubljana
Režija: Marjan Bevk

Dramatizacija se naslanja na istoimensko povest pisa-
telja Franceta Bevka
Izročilo pravi, da Petru Klepcu moč ni bila dana od 
vselej. Najprej je bil le šibek pastirček, izpostavljen 
nasilju močnejših vrstnikov. Ko je nekoč pred sončno 
pripeko z vejevjem zaščitil spečo gorsko vilo, mu je ta 
v zahvalo podarila nadnaravno moč, s katero je svoje 
mučitelje spravil k pameti. Opustil je pastirjevanje in 
okoli domače bajte iztrebil zemljo, ki je njemu in njego-
vi materi poslej dajala kruh. Namesto bajte si je zgradil 
hišo. Strešno gredo je menda napravil kar iz drevesa, 

ki ga je izruval v bližnjem hribu in na hrbtu pritovoril v 
dolino.
Ko so v Obkolpje prihrumeli Turki in s konji vdrli tudi v 
osilniško cerkev, je Peter domači fari prihitel na pomoč. 
Med potjo je izdrl smreko in z njo Turke pognal iz 
doline. Cesar ga je, ve povedati izročilo, iz hvaležnosti 
oprostil davkov in mu podelil pravico do lova.

Predstava Peter Klepec v dramski obdelavi in režiji 
Marjana Bevka, s tremi igralci, bo scensko glasbena 
pripoved o slovenskem fantiču, ki je bil zaradi dobrega 
dela nagrajen z močjo in je to moč uporabil za obram-
bo svoje vasi (dežele) in pomoč ljudem. Ni pa te moči 
izrabil v slabe namene.
http://www.goml.si/
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A P R I L
ČAROVNIJE - 
PROTIPACKARIJE
Društvo Muzikalček
Idejna zasnova: Damjana Golavšek
Scenarij in songi: Damjana Kenda-Hussu
Glasba in aranžmaji: Karel Novak
Koreografija: Neža Čokl
Oblikovanje kostumov: Alan Hranitelj
Scena, rekviziti in režija: Društvo Muzikalček
Igrajo: Tinka Vivoda –Gobec, Damjana Golavšek, glas iz 
ozadja – Roman Končar
Zgodba govori o treh sestrah, vilah, ki so vsaka po 
svoje muhaste in v nečem pretiravajo; Narcisa je zalju-
bljena vase in obsedena s svojo lepoto, Vileda pretira-
va s čistočo in pospravljanjem, Vitalka pa je mahnjena 
na telovadbo in ekološko prehranjevanje. Vse so 
vpisane v društvo dobrih vil, saj se zaradi tega, ker so 
hudobijo zamenjale za dobroto, ne starajo. S čarovni-
jami si pomagajo ne premalo in ne preveč, poleg tega 
ne znajo čarati vse enako, zato se med seboj, čeprav 
na prvi pogled nerade, lepo dopolnjujejo. Še posebej 
so enotne kadar gre za dobrobit narave. So njene 
skrbnice v pravem pomenu besede.
Nekega dne Narcisa obupana ugotovi, da je njeno 
lepoto napadel nekakšen izpuščaj, izkaže se, da je to 
zaradi škropiv, ki jih proizvajajo v Packonškovi tovarni 
Milni mehurček, ki je od Župana Kratkovidnika dobil 
dovoljenje za izdelovanje okolju prijaznih čistil in koz-
metike, v resnici pa izdeluje umetna gnojila, strupena 
škropiva in kdo ve kaj še. Kmet Pujsnik pa jih potem 
zliva po poljih in z njimi škropi sadno drevje. Seveda 
naše vile ugotovijo, da uničujeta naravo. Sklenejo 
temu narediti konec, pa naj stane kar hoče, dasiravno 
to terja noči in noči učenja novih čarovnij, urokov in 
napojev. Še posebej se potrudijo pri Lažinič napoju, ki 
naj bi preprečil Packonšku in Pujsniku, da bi Župana in 
ljudi še naprej zavajala.
http://www2.arnes.si/~dgolav/
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Informacije in  
prodaja vstopnic:
vsak delovni dan od 9. do 17. ure,  
v soboto od 10. do 12. ure ter uro  
pred pričetkom na kraju prireditve.
http://www.nd-mb.si/
telefon: (02) 229 40 11, 229 40 50,  
040 744 122, 031 479 000
teletekst RTVS: stran 460
E-pošta: info@nd-mb.si

 – prireditveni vodnik


