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Baročni orkester La Folia

Letni časi
Italijanska beseda la folia označuje tako norčavo vese-
lico kot priljubljeno baročno plesno temo.
Glasbeniki mlade zasedbe s tem imenom, ustano-
vljene leta 2007, svoje poslanstvo vidijo prav v luči 
svojega naziva: izvajajo predvsem baročno glasbo, 
pri čemer si prizadevajo za živo občutenje te glasbe 
skozi prizmo modernega človeka. Najbolj priljubljeni 
so ravno zaradi svojih iskrivih izvedb skladb Antonia 
Vivaldija. Glasbeniki nam bodo ob Vivaldijevih zname-
nitih violinskih koncertih Letni časi predstavili še manj 
znano delo, balet, prav tako na temo letnih časov, ki ga 

je napisal Jean-Baptist Lully, priljubljeni dvorni sklada-
telj francoskega »Sončnega kralja«, Ludvika XIV.
Zasedba La Folia redno sodeluje z izjemnimi solisti, 
ki so dojemljivi za ustvarjalno zavzetost glasbenikov. 
Med njimi je Julia Schröder, vrhunska violinistka, ki z 
lahkoto vzdržuje solistično kariero (redno nastopa na 
prizoriščih, kot so Dunajsko glasbeno združenje, berlin-
ska Filharmonija in amsterdamski Concertgebouw) in 
delo z orkestri ter komornimi ansambli.
Zaradi tega je popolna gostja naše zimske glasbene 
»folie«. 

Ljubim te – spremeni se!

»Mjuzikl kot se šika«
Zaljubiti se in ljubiti ni tako preprosto kot se zdi – ali 
pač?
Ljubim te – spremeni se! je komični muzikal o ljudeh, 
ki skušajo vzpostaviti in ohraniti stik. Ta izjemno zaba-
ven gledališki kolaž nam govori o nam dobro znanih 
dogodkih in odzivanjih nanje. Nekatere situacije smo 
namreč preigrali sami, druge so se zgodile našim 
najbližjim, a smo v njih prav tako sodelovali vsaj kot 
opazovalci in ocenjevalci. Igra je zabavna, ker nas opo-
zarja, da skušamo kar naprej spreminjati (in popravlja-
ti) druge, v resnici pa ljubimo njihovo drugačnost.
Nova uspešnica producenta muzikala Moje pesmi 
moje sanje z vrhunsko zasedbo in vsem nam znano 
zgodbo Ljubim te – spremeni se!
Znano, kajne? Kar priznajte si – mar ne poskušate 
vsak dan spreminjati svojega ljubljenega, čeprav ste 
se zaljubili vanj prav zaradi njegove drugačnosti? Ja, 
predvsem ženske smo v tem profesionalke, čeprav 
tudi moškim to niti zdaleč ni nepoznano. Ta komični 
muzikal o radostih in tegobah ljubezni avtorja Joeja 
DiPietra, v sijajni uglasbitvi Jimmyja Robertsa, je na 
Broadwayu prava uspešnica! Vrhunska ekipa sloven-

skih ustvarjalcev pa je zagotovilo, da bo uspešno pot 
nadaljeval tudi v Sloveniji.
Seveda pa muzikal Ljubim te – spremeni se! ne govori 
samo o (radostih in tegobah) ljubezni, ampak o razliki 
med spoloma, seksu, karierizmu, osamljenosti, hrepe-
nenju, zadregah starševstva, o navadah in razvadah, 
zvestobi, dolgočasju, o staranju … itd. Skratka, ta mu-
zikal na komičen način govori o vsem tistem, s čimer 
se ubadamo vsak dan prav do konca življenja – in to je 
idealen recept za smeh.

Gal v 
galeriji
Kontroverzna, kritična in svojeglava, 
a hkrati odločna glasnica nemoč-
nih nam lahko ugaja ali pa tudi ne. 
Dejstvo je, da nas zanesljivo vznemiri 
in vzpodbudi k razmišljanju. Bogate 
življenjske poti, ki jo je prehodila, še 
zdaleč ne more zaobjeti suhoparno 
naštevanje sicer impresivnih po-
datkov iz njene biografije. Svetlana 
Makarovič, vsestranska umetnica, 
književnica, igralka, pevka in ilustra-
torka, se je rodila v Mariboru. Leta 
1968 je v Ljubljani končala študij na 
Akademiji za gledališče, radio, film 
in televizijo. Bila je gledališka igralka 
v Mestnem gledališču Ljubljana in 
Slovenskem narodnem gledališču 
Drama. Od leta 1970 je svobodna 
književnica.
Poleg poezije in proze se je uveljavila 
tudi v radijskih in lutkovnih igrah za 
otroke ter dramah za odrasle. Razen 
tega, da je znana po eni najobsežnej-
ših bibliografij med Slovenci (ima več 
kot 300 knjižnih naslovov), izstopa 
tudi zaradi številnih nestrinjanj z 
družbenimi razmerami in normami. 
Na začetku šestdesetih let dvajsetega 
stoletja je začela s študijem različ-
nih humanističnih ved (psihologija, 
pedagogika, etnologija in tuji jeziki), 
igrala klavir v kavarnah ter nekaj časa 
opravljala delo tajnice ter vzgojitelji-
ce otrok s posebnimi potrebami.
Njena mladinska besedila so postala 
del sodobne klasike, ki imajo po-
sebno mesto v zgodovini slovenske 
mladinske književnosti. Sicer pa: kdo 
ne pozna Pekarne Miš Maš ali Mačka 
Murija? Pred nami pa je še eno nje-
nih mladinskih del: Gal v galeriji.
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G L A S B A
DVORANA UNION
3. koncert »Orkestrskega cikla«
sreda, 25. januar, 19.30
za IZVEN in abonente

BAROČNI ORKESTER  
LA FOLIA
Vodja: Robin Peter Müller, violina
Solistka: Julia Schröder, violina
Spored:
Jean-Baptiste Lully: Letni časi, balet, LWV 15
Antonio Vivaldi: Koncerti za violino, godalni orke-
ster in generalni bas, op. 8/1–4, »Štirje letni časi«
Cena vstopnic: 20,00 €; 18,00 € – upokojenci; 16,00 € – 
invalidi; 12,00 € – mladina

MALI ODER NARODNEGA DOMA
Jazz v Narodnem domu
sreda, 18. januar, 20.30
za IZVEN

DAFNIS PRIETO 
PROVERB TRIO (USA)
Dafnis Prieto, bobni; Kokayi, vokal, poezija; Jason 
Lindner, klaviature
Cena vstopnic: 9,00 €

Dafnis Prieto je trenutno brez dvoma »številka 1« 
med afro-kubanskimi bobnarji mlajše generacije. 
V triu Proverb, ob katerem dobimo občutek, da 
kar kipi od svežine in energije, združuje latinsko 
Ameriko z elektronskimi ritmi in spontanim rapom. 
Eksplozivno bobnanje, harmonska sofisticiranost 
jazza ter urbana poezija so spojene na skrajno ino-
vativen, na doslej še ne slišan način. Proverb trio je 
progresivni afro-kubanski jazz za novo tisočletje!

VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA
3. predstava cikla »Komedija«
petek, 13. januar, 20.00
za IZVEN in red PETEK
nedelja, 15. januar, 17.00
za IZVEN in red POPOLDANSKI 1
nedelja, 15. januar, 20.00
za IZVEN in red NEDELJA
ponedeljek, 16. januar, 20.00
za IZVEN in red KOMEDIJA
torek, 17. januar, 20.00
za IZVEN in red ZELENI
sobota, 28. januar, 20.00
za IZVEN in red SOBOTA
nedelja, 29. januar, 17.00
za IZVEN in red POPOLDANSKI 2
nedelja, 29. januar, 20.00
za IZVEN in red MODRI

LJUBIM TE – SPREMENI SE!
Prospot d.o.o. (Jurij Franko)
Pevci/igralci: Danijel Malalan, Marjan Bunič, Roma-
na Krajnčan, Simona Vodopivec Franko
Glasbeniki: Rok Lopatič / Miran Juvan (klavir), 
Blaž Trček / Primož Fleischman (saksofon, flavta, 
klarinet)
Režija in priredba: Gašper Tič
Avtor besedila: Joe DiPietro; avtor glasbe: Jimmy 
Roberts
Prevod: Milan Dekleva
Glasbeno vodstvo: Lojze Krajnčan; pevsko vodstvo: 
Simona Vodopivec Franko
Koreografija: Fiona Johnson Kocjančič; scenografi-
ja: Greta Godnič

Kostumografija: David Matej Goljat – DMG
Zvočna slika: Boris Kutin; tonski mojster: Damir 
Rapić; oblikovanje luči in tehnika: David Andrej 
Francky; likovna in grafična podoba: Juan Emilio 
Juvančič; grafično oblikovanje: Samo Stalnik Mno-
žinski
Cena vstopnic: 17,00€; 15,00 €

VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA
Komedija
petek, 27. januar, 20.00
za IZVEN

MAKS SEKS ŠOP ali Ni 
meja za pimpepka
Narodni dom Maribor
Igrata: Jagoda Kralj Novak, Gojmir Lešnjak Gojc
Režija in scenografija: Samo M. Strelec
Kostumografija: Maja Ballund
Svetlobna podoba: David Orešič
Avtor glasbe: Bojan Jurjevčič Jurki
Cena vstopnic: 17,00 €; 15,00 €

Po gledališki igri Petra Turrinija Finžgar v sexšopu, 
nastali po gledališki igri Willarda Manusa Love 
Boutique prevedel Samo M. Strelec, priredila Jago-
da Kralj Novak in Gojmir Lešnjak Gojc.
Slovensko-hrvaška komedija
V novem mariborskem kulturnem središču MAKS 
je prostora več kot dovolj. Tako tudi za seks šop, ki 
ga vodi gospod Maksimiljan, upokojeni šepetalec 
Slovenskega narodnega gledališča.
Nekega dne se v Maks seks šopu po naključju znaj-
de tudi urednica hrvaške nacionalne televizije, ki 
poroča za HRT o dogajanju na mariborskem EPK.
Morda pa njen obisk le ni tako nedolžen?
Gospod Maksimiljan (za prijatelje Maks) ji razkaže 
asortiman izdelkov, pouči o njihovem delovanju, 
uporabi in učinkovanju. Toda gospa urednica se ne 
zadovolji samo s teorijo …
V igri videza in resničnosti, zbujanja aluzij in iluzij 
se razkrije marsikaj presenetljivega …
Zabavno in žgečkljivo!
Najbolj seksi predstava na slovenskih odrih.
Z enim najžlahtnejših slovenskih komedijantov 
Gojmirjem Lešnjakom Gojcem in gostjo s hrvaške 
scene Jagodo Kralj Novak.
Predstava ni primerna za mladostnike pod 15 let.
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prežeta z ljubeznijo in predanostjo. Wagner je želel 
skladbo zadržati zase, vendar jo je pozneje vendarle 
prodal založniku in na novo orkestriral, ravno zaradi 
tega, da bi bila bolj zanimiva za naročnike.
Skladba Vesele potegavščine Tilla Eulenspiegla, ki 
jo je spisal Strauss, predstavlja glasbeni portret 
ljudskega junaka s severa, šaljivca Tilla Eulenspie-
gla (slovenska različica je Pavliha). Glasba opisuje 
Eulenspieglove vragolije in norčije, ki jih zganja 
tako dolgo, dokler ga oblasti ne ujamejo in kaznu-
jejo z obešanjem. Eulenspiegel poskuša prelisičiti 
rablja, vendar je ta neizprosen in zategne vrv. Sledi 
presenetljiv zaključek.

UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR
Kulturni dnevnik
četrtek, 12. januar, 14.00
red MODRI

KROŽNI OGLED
Delavnica: likovna poustvarjalnica

VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA
3. predstava cikla »Kekec«
nedelja, 8. januar, 17.00
za IZVEN in red KEKEC

F. Frančič: IMEJ SE RAD!
Gledališče Koper in Slovensko stalno gledališče Trst
Igrajo: Luka Cimprič, Maruša Kink, Andrej Zalesjak, 
na posnetku poje Lara Komar
Režiserka: Katja Pegan
Avtor glasbe: Mirko Vuksanović
Scenografka in kostumografka: Barbara Stupica
Cena vstopnic: 6,50 €

Po predstavi Kekčeve poustvarjalnice: otroške 
kreativne delavnice na temo predstave
Poučna zgodba o družinskih odnosih.
Dramsko besedilo za otroke Imej se rad!, ki ga je 
pisatelj Franjo Frančič napisal pred dobrim letom 
dni, po dobrih desetih letih od izida istoimenske 
zbirke otroške poezije (Imej se rad, Karantanija, 
1998), je zgodba o medsebojnih odnosih zno-
traj družine, ki so za vsakega otroka prvi uvod v 
družbeno dogajanje zunanjega sveta. Na vpraša-
nje o vsebinah predstave je režiserka Katja Pegan 
odgovorila z besedami dr. Igorja Sakside: »Ustvar-
janje za mlade je za Frančiča izžarevanje ljubezni, 
je želja obvarovati 'sončno otroštvo'. Otroštvo je 
zanj veliko spoštovanje življenja. S tem prerašča 

tudi v simbol za posebno človekovo samoto, za 
ustvarjalčevo vračanje k samemu sebi. Otroštvo je 
čas, v katerem je drugemu še mogoče reči, povsem 
brez sprenevedanja, nekaj tako lepega kot so skle-
pni verzi zbirke Imej se rad: rad bi bil lunin žarek 
tvoj / rad te imam,/ otrok moj. Razumljivo je, da 
so Frančičeva besedila prav zaradi kompleksnega 
razumevanja otroštva večkrat že na robu mladin-
ske književnosti. S svojo sporočilnostjo se obračajo 
tudi k odraslemu bralcu – v njem želijo vzbuditi 
njegov lastni spomin na svetle in temne prostore 
otroštva. Brez moraliziranja, brez solzavosti, tudi 
brez samozadostne norčave igre. Otroštvo je za 
Frančiča veliko resnejša stvar: v njem odkriva edini 
pravi vir ustvarjalnosti. Še več – v njem vidi edino 
pravo držo do sveta.«

DVORANA UNION
3. koncert »Cikla za mlade«
četrtek, 19. januar, 14.30
za IZVEN in red PIZZICATO 1 in Kulturni dnevnik red 
ZELENI
torek, 24. januar, 14.30
za IZVEN in red PIZZICATO 2 in Kulturni dnevnik red 
RUMENI
četrtek, 26. januar, 14.30
za IZVEN in red CRESENDO 1 in Kulturni dnevnik red 
MODRI

INFORMAcIJE IN PRODAJA VSTOPNIc
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor 
(vhod iz Ulice slovenske osamosvojitve):  
vsak delavnik od 10.00 do 17.00, v soboto  
od 9.00 do 12.00 ter uro pred vsako prireditvijo.
Dvorana Union: uro pred vsako prireditvijo.
Telefon: (02) 229 40 11, 229 4050, 031 479 000,  
040 744 122.  
www.nd-mb.si • vstopnice@nd-mb.si • 
Spletna prodaja vstopnic: http://nd-mb.kupikarto.si/

torek, 31. januar, 14.30
za IZVEN in red CRESENDO 2 in Kulturni dnevnik red 
RDEČI

GAL V GALERIJI
Društvo Delavnica
Glasbeno pravljico je po besedilu Svetlane Makaro-
vič napisala Tadeja Vulc
Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana
Ansambel Festine, dirigentka: Živa Ploj Peršuh
Cena vstopnic: 5,00 €

Po predstavi kreativne delavnice – Pizzicato in 
Cresendo poustvarjalnice.

DVORANA UNION
3. koncert »Cikla za mlade«
četrtek, 19. januar, 18.00
za IZVEN in red FURIOSO 1
četrtek, 26. januar, 18.00
za IZVEN in red FURIOSO 2

IDILA
Društvo Delavnica
Ansambel Festine
Dirigentka: Živa Ploj Peršuh
Spored:
Richard Wagner: Siegfriedova idila, simfonična 
pesnitev
Richard Strauss / Franz Hasenöhrl: Till Eulenspiegel 
tokrat drugače!
Cena vstopnic: 5,00 €

 
Richard Wagner in Richard Strauss spadata med 
velike skladatelje glasbene zgodovine in njuna 
priimka še danes zbujata veliko spoštovanje med 
snovalci in ljubitelji klasične glasbe. Siegfriedova 
idila je nastala kot romantično rojstnodnevno darilo 
Wagnerjevi ženi Cosimi. Skladatelj je skladbo za to 
priložnost napisal ter vadil na skrivaj, izvedena pa je 
bila na božično jutro leta 1870, na stopnicah vile v 
Lucernu v Švici, kjer je stanovala skladateljeva dru-
žina z novorojenim fantkom Siegfriedom. Glasba je 
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Spet v polnem 
zamahu
Od januarja do maja 2012 boste lju-
bitelji jazza spet prišli na svoj račun. 
Po uspešno izpeljanem jesenskem 
festivalu jazza Izzven 2011 smo vam 
pripravili vsak mesec vsaj eno jazzo-
vsko poslastico – skupaj 7 koncertov. 
Na naši spletni strani so na voljo 
dodatne informacije, še neobjavljen 
koncert pa bo na sporedu konec 
aprila, o čemer vas bomo obvestili 
naknadno. Vstopnice za posamezni 
koncert bodo po 9 €, na voljo bodo 
tudi abonmaji po 49 €.
• Sreda, 18. januar 2012 – Dafnis 

Prieto Proverb Trio (USA)
• Sreda, 15. februar 2012 – Food 

(NOR)
• Petek, 24. februar 2012 – Hakon 

Kornstad (NOR)
• Četrtek, 22. marec 2012 – Tobias 

Delius Booklet (NED, AUS, CAN)
• Sreda, 11. april 2012 – Get the 

Blessing (GBR)
• Četrtek, 24. maj 2012 – Anderson/

Van Kemenade/Mobus/Glerum/
Bennink (USA, NED, GER)

Dafnis Prieto 
Proverb Trio
V pičlih nekaj letih bivanja v New Yor-
ku je Dafnis Prieto s perfektno bob-
narsko tehniko in izvirnostjo povsem 
»zmešal štrene« tako jazzovski kot 
latinsko-ameriški sceni. Igral je z glas-
beniki, kot so Henry Threadgill, Steve 
Coleman, Eddie Palmieri, Michel 
Camilo, Chucho Valdez, Roy Hargrove 
in številni drugi, ob tem pa skladal 
za ples, film, komorne zasedbe ter 
seveda lastne skupine. Z albumom 
»Absolute Quintet« je bil nominiran 
za najboljši latinski jazz album, v letu 
2007 pa za nagrado Grammy za naj-
boljšega mladega glasbenika. Lani je 
prejel nagrado MacArthur »Genius« 
Award, eno najprestižnejših nagrad, 
ki so jo doslej podelili le peščici jazzo-
vskih glasbenikov. Nastop skupine je 
slovenska premiera.

EVROPSKA PRESTOLNIcA KULTURE 2012

Iz Talina in Turkuja  
v Maribor
S koncertom Nordijskega simfoničnega orkestra, ki je bil 
29. novembra 2011, smo obeležili iztek finske in eston-
ske evropske prestolnice kulture v letu 2011 ter počastili 
skorajšnji prevzem naslova Maribor – Evropska prestol-
nica kulture v letu 2012. Veleposlanika Estonije in Finske 
(Priit Pallum in Pekka Metso) sta naziv simbolično predala 
Suzani Žilič - Fišer, generalni direktorici zavoda Maribor 
2012, ki je od predstavnika Estonije prejela tudi talisman, 
narejen iz dela strehe cerkvenega stolpa v Talinu iz 17. 
stoletja.
Orkester, ki nam je priredil ta veličasten koncert, kjer smo 
slišali tudi dela skladateljev Estonije, Finske in Slovenije, je 
na svoji tokratni turneji obiskal še Budimpešto, Bratislavo 
in Talin.

Ključi mesta: Kitajski napisi
Programski sklop Ključi mesta v okviru programa Evrop-
ske prestolnice kulture pripravlja projekt Kitajski napisi, 
kot vzpostavitev kulturnega stika s kitajsko manjšino v 

našem mestu. Gre predvsem za poizkus približati našo 
kulturo in zgodovino tujcem, ki so postali prebivalci naše-
ga mesta in še ne poznajo naše kulture.
Na prošnjo avtorjev projekta pri EPK smo vhod v našo 
stavbo opremili z napisom Narodni dom Maribor v man-
darinščini.

3. mednarodni festival novoglasbenega gledališča

choregie 2012
LIKE A VIRGIN (NE)DOLŽNOSTI
Dvorana Union, Maribor
8. 1. 2012, ob 18.30 – Ženske radosti
8. 1. 2012, ob 19.00 – Oriana
9. 1. 2012, ob 19.00 – Kdo bi si mislil, da sneg pada
10. 1. 2012, ob 19.00 – La licorne de la vierge
11. 1. 2012, ob 17.00 – Musica Inaudita

PLAcEBO ali Komu potok solz ne lije
Scenski koncert v 14 slikah
12. in 13. 1. 2012, ob 19.00, Dvorana Union, Maribor
21. in 22. 1. 2012, ob 19.00, Cankarjev dom, Ljubljana
Koncept, režija in scena: Karmina Šilec

Izvajajo: Carmina Slovenica, Sabina Cvilak, Bernhard Lan-
dauer, Jožica Avbelj, Olga Kacjan, Marko Hatlak, Karmen 
Pečar, Musica Cubicularis, Slovenski komorni zbor, Renata 
Vereš Klančič, Kaja Lorenci idr.
Glasba: G. B. Pergolesi, J. S. Bach, J. Cooper, A. Vivaldi, P. 
Vasks, G. Bryars, K. Šilec
Produkcija festivala: Novoglasbeno gledališče Maribor
Koprodukcija: Carmina Slovenica, Maribor 2012
Nakup vstopnic: Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor; 
CStudio, Vetrinjska ulica 18, Maribor; Info točka MARIBOR 2012 – 
EPK, Maribor in Ljubljana; Informacijsko središče Cankarjevega doma 
(podhod Maximarketa)

http://www.choregie.si/festival/festival-2012/
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Brezplačen izvod, naklada 3200 izvodov
Izdaja: Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor, 
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor,  
telefon: (02) 229 40 00, telefaks: (02) 229 40 55,  
e-pošta: nd@nd-mb.si
Urednik: Boris Črnič
Besedila: Barbara Švrljuga, Mirjana Mladič, Tina Vihar, 
Tadeja Kristovič, Boris Črnič
Lektoriranje: Alenka Klemenčič
Foto: arhiv Narodnega doma Maribor
Oblikovanje: Didi Šenekar
Grafična realizacija:  
Grafični atelje Visočnik
Tisk: Anolis d. o. o.


