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Začetek najdaljše 
noči v letu

Silvestrska 
predstava  
s Tadejem 
Tošem
Po neverjetnem odzivu občinstva na 
Tadejevem nastopu na Festivalu Lent 
2013 verjamemo, da nam ne preosta-
ne drugega, kot da leto 2013 zaključi-
mo v njegovi družbi! Zato vas vabimo 
– še pred silvestrskim poljubom – v 
njegovo družbo na silvestrski večer, 
kot ga pričara le Tadej Toš.
Torek, 31. december, ob 19.00, Velika 
dvorana Narodnega doma.

A b o n m A  K o m e d i j A

Vid Valič & denis Avdić: 
Udar po moško 2!
Vid Valič in denis Avdić sta v preteklih dveh sezonah resnično nasmejala celo Slovenijo.
Občinstvo je dvourno predstavo pospremilo z na-
smehi, smehljaji in tudi gromkim smehom. Aplavz 
ob koncu predstave je vsakokrat pričal, da so se vsi 
odlično zabavali. Po odigranih 223 predstavah, ko sta 
nasmejala več kot 106.000 gledalcev, prihajata na odre 
z novimi duhovitimi šalami.
Tako sta se Valič in Avdić odločila, da vam povesta še 
drugo poglavje njunega moškega udara. Še več poli-
tične kritike, še več družbene kritike in največ moško-
-ženskih odnosov.
Kaj se zgodi, ko se srečata slovenska in bosanska kultu-
ra, kako brezmadežno spočeti, kdaj bomo zares prilezli 
iz krize in kdaj se ne »štela« radia?! Udar po moško 2! 
Pripeljite še enkrat iste otroke, novih raje ne …!
Naj se smeh širi! Vedno in povsod.

jens Roselt: Trojček
Predstavljajte si, da ravnokar ležite v postelji z lju-
bimcem, ki je – khm – najboljši prijatelj vašega moža. 
In predstavljajte si, da vaše postkoitusno blebetanje 
zmoti zvonec in da se vam bo čez nekaj trenutkov 
pridružil vaš mož, ki o ljubimkanju najbrž nima pojma. 
Kam zdaj? Zgrabi vas panika, ljubimca pa pogum, da 
bi razkril skrivnost. Po preverjeni logiki se skrijete pod 
posteljo, in to tik pred tem, ko mož vstopi …
Zgodba o ljubezenskem trikotniku in zapletu, ki v 
najbolj nemogočem trenutku sooči protagoniste, je 
sodobna tragikomedija bulvarskega tipa, s klasičnim 

ljubezenskim trikotnikom, ki elegantno žonglira s 
presenetljivimi zapleti, ironijo in grenko-sladkimi ob-
čutki v intimnem prostoru spalnice, kjer se na skrivaj 
počnejo prepovedane stvari. Seksualno-aktualno-po-
litično komedijo je napisal trenutno v Berlinu živeči 
profesor za gledališko teorijo in prakso na Univerzi v 
Hildesheimu, Jens Roselt (1968). Svoj največji uspeh je 
doživel prav s Trojčkom (2002), prvič uprizorjenim na 
odru narodnega gledališča v Stuttgartu, pozneje pa na 
novo upodobljenim tudi na drugih nemških ter avstrij-
skih gledaliških odrih.
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G L e d A L i Š Č e
VeLiKA dVoRAnA nARodneGA domA
Komedija

SLoVenSKA mUSKA  
od A do Ž
petek, 8. november, 20.00
za IZVEN

Igrajo: Lado Bizovičar, Gašper Konec, Miha De-
bevec
Špas teater
Režija: Lado Bizovičar
Avtorja: Lado Bizovičar, Jure Karas, avtor glasbenih 
aranžmajev: Gašper Konec
Cena vstopnic: 18,00 €; 16,00 €

Najbrž ga ni ljubitelja odrske komedije, ki v mi-
nulem letu ne bi slišal ali si celo ogledal glasbene 
predstave »Slovenska muska od A do Ž«.
Čeprav Slovenci nimamo leksikona slovenske 
glasbe, pa imamo neprekosljivega Lada Bizovičarja. 
V predstavi gledalce, ob pomoči odličnih glasbeni-
kov, popelje od Avsenika do Žagarjeve, od popa do 
rocka, od fuzbal napevov do himne …, od Laibach 
do Molarja … katerega Molarja? Adis Molarja! S 
svojim vokalom in izvrstno interpretacijo je tako 
prepričljiv, da se na trenutke celo zdi, da smo na 
koncertu znanih slovenskih izvajalcev. Parodija na 
domačo glasbeno sceno je tako zabavna, da ježi 
kožo, potegne usta do ušes in povzroči kako solzi-
co … od smeha seveda.
»Če radi poslušate slovensko glasbo, vam bo ta 
predstava všeč, če slovenske glasbe ne marate, 
vam bo ta predstava izredno všeč!« (Lado Bizovi-
čar in glasbeniki)
Lado je skupaj z Gašperjem Koncem in Mihom De-
bevcem v slabem letu odigral že skoraj 180 pred-
stav in nasmejal več kot 70.000 Slovencev.
Preverite zakaj!

VeLiKA dVoRAnA nARodneGA domA
Mednarodni gala show čarobnikov

mAGiboR 2013
sobota, 9. novembra, 20.00
za IZVEN

Produkcija: Magic by Wladimir
Nastopajo: Vladlen (Ukrajina), Vittorio Marino (Ita-
lija), Igor (Srbija), Martin Kosch (Avstrija), Dome-
nico Lanutti (Italija), Chris Ronake (Avstrija), Sam 
Sebastian, Magic Wladimir (Slovenija)
Cena vstopnic: 25,00 €

V Mariboru se bodo spet zbrali čarobni umetniki 
in iluzionisti z vseh koncev sveta: Evropejci, Azijci, 
Američani in drugi. Pisana druščina umetnikov, ki 
jim je edini cilj, da razveseljujejo in načudijo ljudi, 
da postane naš vsakdan lepši, zabavnejši, prije-
tnejši. Na MAGIBORU bodo med seboj tekmovali, 
si izmenjali izkušnje, rekvizite, priznani mojstri pa 
bodo predavali in razkrivali skrivnosti ter svetovali 
na podlagi svojih bogatih izkušenj.

Igor

Vrhunec festivala, in sicer dvourni večerni gala 
show, bo zaključil prireditev. Letos so pripravili 
posebno veliko komičnih točk, zagotovo se boste 
nasmejali do solz!

VeLiKA dVoRAnA nARodneGA domA
Predstava cikla »Komedija«

V. Valič & d. Avdić:  
UdAR Po moŠKo 2!
ponedeljek, 11. november, 20.00
za IZVEN in red KOMEDIJA
torek, 12. november, 20.00
za IZVEN in red ZELENI

Igrata: Vid Valič, Denis Avdić
Špasteater
Cena vstopnic: 18,00 €; 16,00 €

dVoRAnA Union
Koncert za anekdoto in klavir
300-ta ponovitev

od TiŠine do GLASbe
četrtek, 14. november, 19.30
za IZVEN

Nastopa: Jure Ivanušič
Avtorski projekt Jureta Ivanušiča in Marka Vezovi-
ška
Cena vstopnic: 12,00 €

V eni uri od kamene dobe do Rolling Stonesov!
Kaj je bilo prej: kura ali jajce? Tišina ali glasba? V 

predstavi Od tišine do glasbe nas dramski igralec 
in pianist Jure Ivanušič v sproščenem enournem 
nastopu na zanimiv in privlačen način, z anekdo-
tami in s šalami, popelje skozi zgodovino in feno-
men glasbe v vsej njeni raznovrstnosti. V svojem 
ilustrativnem, duhovitem, a vendar strokovno 
verodostojnem, virtuoznem ter tematsko in žanr-
sko bogatem nastopu se mojstrsko prelevi iz ene 
glasbeno relevantne vloge v drugo; od pianista do 
pevca, od skladatelja do dirigenta, od muzikologa 
do glasbenega kritika. Dotakne se zgodovine in ra-
zvoja glasbe, komponiranja, glasbenih posebnosti, 
celo plagiatov in anekdot, podkrepljenih s primeri 
iz prakse, pa tudi konzumiranja glasbe, navad in 
razvad, vse od bonbona do bontona, od uverture 
do aplavza. Občinstvo popelje od kamene dobe do 
Rolling Stonesov, od klasike do moderne, od jazza 
do popa, od popevke do šansona.

Jure Ivanušič

VeLiKA dVoRAnA nARodneGA domA
Predstava cikla »Komedija«

jens Roselt: TRojČeK
petek, 15. november, 20.00
za IZVEN in red PETEK
sobota, 16. november, 20.00
za IZVEN in red SOBOTA
nedelja, 17. november, 17.00
za IZVEN in red POPOLDANSKI
nedelja, 17. november, 20.00
za IZVEN in red NEDELJA

Igrajo: Vojko Belšak, Nataša Tič Ralijan, Andrej 
Murenc
Prevod, režija, scenografija: Samo M. Strelec
Spočeto v Novem ZATO., produkcija v modusu 
PUM
Cena vstopnic: 17,00 €; 15,00 €

Nataša Tič Ralijan

Ves svet je oder … Sredi odra pa samo postelja. 
TAZ
In v njej frajer z ženo najboljšega prijatelja.
Prevarani mož je nenadoma pred vrati! Kam z ljubi-
co!? Hambureger Morgenpost
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Avtor perfektno obvlada poigravanje z žanri.
Komedijo z norimi obrati pripelje do absurda.  
die Zeit
A je to za pogledat? Nujno! Hiter, inspirativen, 
neverjetno kratkočasen teater. Bild

VeLiKA dVoRAnA nARodneGA domA
Božična dobrodelna prireditev

KAndidAT ZA VAmPiRjA
petek, 29. november, 19.00
za IZVEN

Igrajo: Dejan Vedlin, Tine Križanič, Matjaž Šalamun 
- Šalca
Produkcija: Kulturno-umetniško društvo Reporter 
Milan
Organizator: Dobrodelno združenje KORAKI ZA 
KORAKCE
Cena vstopnic: 10,00 €

Šesta predstava Kulturno-umetniškega društva 
Reporter Milan prinaša skrivnosti iz življenja mari-
borskih Vampirjev, ki se srečujejo z vsakodnevnimi 
težavami. Ker jim grozi izumrtje, so organizirali 
avdicijo za nove člane. Toda, kot se za dobro kome-
dijo spodobi, ne gre vse po načrtih. Kar je dobro, 
saj vam tako lahko ponudimo 80 minut smeha in 
zabave.
Vsi gledalci prejmejo darilo.

17.00: Korakova božična art tržnica
Z zbranimi denarnimi sredstvi bodo pomagali 
predšolskim oddelkom s prilagojenim programom 
Osnovne šole Gustava Šiliha.

G L A S B A
mALi odeR nARodneGA domA
Jazz v Narodnem domu

LUC eX' ASSembLÉe  
(ned, GeR, USA)
četrtek, 14. november, 20.30
za IZVEN

Ingrid Laubrock (saksofoni); Ab Baars (saksofoni, 
shakuhachi); Luc Ex (akustični bas); Hamid Drake 
(bobni)
Cena vstopnic: 9,00 €

Assemblée je povsem nova zasedba basista Luca 
exa, ustanovnega člana legendarne nizozemske 
punk-zasedbe The Ex. V sebi združuje lastnosti kla-
sičnega jazzovskega kvarteta, a obenem s smelimi 

skladbami izpod Lucovega peresa presega tradicio-
nalne predstave. V njihovi glasbi so združeni tipični 
jazzovski elementi v melodiji in ritmu, z neobičajni-
mi in inovativnimi pop- in noise-aranžmaji, zvočni-
mi pokrajinami, najdemo pa še veliko več.

Glasbe skupine se lahko veselimo vsaj tako kot 
enkratne zasedbe: tu je denimo Ab baars, dolgole-
tni član legendarne zasedbe ICP Orchestra s svojim 
edinstvenim prepoznavnim slogom. ingrid Lau-
brock je ena vodilnih glasbenic sodobnega jazza: 
leta 2004 je prejela nagrado BBC-ja »Award for 
inovation«, leto kasneje pa je bila nominirana za 
nagrado BBC-ja »Rising star«. Leta 2006 je prejela 
nagrado Arts Fellowhip, tri leta kasneje pa najbolj 
prestižno nemško nagrado za glasbenico leta, in 
sicer SWR German radio Jazz Prize. Ne nazadnje 
je tukaj še Hamid drake, nedvomno najbolj iskan 
bobnar našega časa, ki je igral z velikani kot so Don 
Cherry, Herbie Hancock, Peter Brötzmann, Pharo-
ah Sanders, Bill Laswell in David Murray. Drake je 
mojster svojega žanra, saj zna poslušalcu z enim 
samim udarcem razodeti čarobno bistvo glasbe.
Izjemno raznorodna druščina torej, zbrana prvič in 
ekskluzivno v Mariboru.

Z A  m L A d e
VeLiKA dVoRAnA nARodneGA domA
Gledališka predstava cikla »Kekec«

GRoZni GAŠPeR
nedelja, 24. november, 17.00
za IZVEN in red KEKEC

Igrajo: Igor Štamulak, Rok Matek, Medea Novak, 
Blaž Valič
Gledališče Koper, SNG Nova Gorica
Režiser: Jaša Jamnik
Avtorica uprizoritvene verzije, dramaturginja: 
Tatjana Doma
Scenografka: Vasilija Fišer
Kostumografka: Ana Matijević
Avtor glasbe: Mirko Vuksanović
Cena vstopnic: 6,50 €

Po predstavi Kekčeve poustvarjalnice: otroške 
kreativne delavnice na temo predstave!
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Gašper je grozen! Bojijo se ga vse varuške in niti 
najbolj grozni varuški psiho Rebeki ne uspe ukro-
titi najbolj porednega mulca na svetu. Gašper je 
grozen in ima strašnega pajka. Najbolj strupenega 
in nevarnega, s katerim straši varuško Rebeko, 
pri tem pa mu pomagata ponavadi priden brat 
Peter in Gašperjeva sodelavka pri vseh lumparijah, 
prijateljica Maja. Vendar pa Rebeka tudi ni to, kar 
se zdi. Boji se vseh pajkov, razen enih. Večer brez 
staršev se sprevrže v pravo srhljivko, v Gašperjevi 
dnevni sobi pa zavlada totalna panika ob invaziji 
pajkov.
Komična srhljivka o vražje nemogočih otrocih, ki jih 
ni moč ukrotiti z nobenim vzgojnim prijemom, saj v 
današnjem narobe svetu oni nadzorujejo odrasle.

dVoRAnA Union
Kulturni dnevnik

SPoZnAVAjmo 
GLASbiLA: KLAViR
četrtek, 7. november, 10.00
MODRI RED, Cikel za mlade – red CRESCENDO
četrtek, 7. november, 11.00
RDEČI RED, Cikel za mlade – red CRESCENDO

Avtorica in pianistka: Katja Sinkovič, režija: Rok 
Biček
Delavnica: likovna poustvarjalnica – kolaž

Katja Sinkovič

UmeTnoSTnA GALeRijA mARiboR, 
PoKRAjinSKi mUZej mARiboR, PioniRSKA 
KnjiŽniCA RoToVŽ, KnjiGARnA ZALoŽbe 
LiTeRA
Kulturni dnevnik

KRoŽni obiSK USTAnoV, 
oGLed ZbiRK
torek, 12. november, 10.00
ZELENI RED
torek, 19. november, 11.00
RUMENI RED

Delavnice: likovna, arheološka in literarna pou-
stvarjalnica

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 blagajni dvorane Union.
Telefon: (02) 229 40 11, 229 4050, 031 479 000, 
040 744 122 
vstopnice@nd-mb.si • spletna prodaja vstopnic: 
http://nd-mb.kupikarto.si/
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Brezplačen izvod, naklada 3000 izvodov
Izdaja: Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor,  
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Urednik: Boris Črnič
Besedila: David Braun, Tina Vihar, Alenka Klemenčič, Boris Črnič
Lektoriranje: Alenka Klemenčič
Foto: arhiv Narodnega doma Maribor
Oblikovanje: Didi Šenekar
Grafična realizacija: Grafični atelje Visočnik
Tisk: Evrografis d.o.o., Maribor

f e S T i V A L  L e n T  2 0 1 3

Tri nagrade združenja 
ifeA   
Na 58. konvenciji Mednarodnega združenja festiva-
lov in prireditev IFEA v Pittsburghu (Pennsylvania, 
ZDA) v septembru 2013 je Festival Lent 2013 v kon-
kurenci 500 festivalov prejel naslednje nagrade: 
• GoLd PinnACLe AWARd v kategoriji »najboljši 
program« za programsko knjižico festivala Lent 
2013

• SiLVeR PinnACLe AWARd v kategoriji »najboljši 
promocijski plakat« za plakat festivala Lent 2013
• SiLVeR PinnACLe AWARd v kategoriji »drugi 
različni tiskani materiali« za foto razglednico 
festivala Lent 2013
IFEA (The International Festival and Events As-
sociation), mednarodno združenje festivalov in 
prireditev, ki združuje okoli 2.500 festivalov z vsega 
sveta (IFEA Africa, IFEA Asia, IFEA Australia & New 
Zealand, IFEA Europe, IFEA Latin America, IFEA 
Middle East, IFEA North America), vsako leto po-
deljuje nagrade Pinnacle, namenjene spodbujanju 
čim bolj uspešnega trženja in sodobnih trendov v 
organizaciji festivalov.
Celostna podoba festivala Lent 2013: Didi Šene-
kar
Programska knjižica: grafična realizacija: Grafični 
atelje Visočnik; urednik: Boris Črnič; tisk: Evrogra-
fis, Maribor
foto razglednica: oblikovanje Didi Šenekar, tisk: 
Design Studio, Maribor

Vstopnica za 
kulturno prireditev 
je lepo darilo
Razmišljate, kako razveseliti poslovne partnerje ali 
zaposlene ob novem letu? Podarite jim vstopnice 
za koncert ali predstavo.
Za posamezno prireditev lahko odkupite vstopni-
ce v razpisanih terminih. Ponujamo vam količinske 
popuste na več kot 10 odkupljenih vstopnic.

Če želite obdariti svoje zaposlene in partnerje ter 
izbiro prireditve prepustiti njim, jih lahko razveseli-
te z darilnimi boni Narodnega doma Maribor.
Pokličite nas na telefonski številki (02) 229 40 11 
ali (02) 229 40 50 in z veseljem vam bomo poma-
gali izbrati pravo prireditev za vas!

f e S T i V A L  L e n T  2 0 1 4

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 2014 potekal med 20. junijem in 
5. julijem 2014 v dvorani Union.
Prijava naj vsebuje:
• predlog koncertnega programa, ki naj bo brez 

odmora in ne daljši od 50 minut (zaželene so 
komorne skladbe, ki so primerne za poletno 
festivalsko vzdušje ter skladatelji iz vsega sveta)

• naziv (ime) zasedbe
• imena vseh članov zasedbe
• kratke biografije članov zasedbe
• nekaj kvalitetnih fotografij v elektronski obliki
• nekaj glasbenih posnetkov v elektronski obliki 

(mp3, CD)
• kontaktno osebo, njen naslov in telefonsko šte-

vilko

Linos kvintet

Navedite tudi želeni termin koncerta, kar bomo 
– v kolikor bodo dopuščale možnosti – tudi upošte-
vali. Zaželene so še tehnične podrobnosti izvedbe 
vašega koncerta ter vsi potrebni podatki za pripra-
vo pogodb.

Zainteresirani komorni glasbeniki in glasbenice ter 
komorne skupine naj svoje prijave pošljejo najka-
sneje do 15. decembra 2013, na naslov:
Narodni dom Maribor
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
ali na elektronski naslov: tina.vihar@nd-mb.si  
s pripisom »Za Salon«
Pri izbiri bomo prednostno obravnavali vse popol-
ne in v roku oddane prijave, posebno naklonjenost 
pa bomo izkazali mladim in obetavnim slovenskim 
glasbenikom.

Ansambel Movazs

Kandidate bomo o izboru obvestili najkasneje do 
28. februarja 2014. Če želite pridobiti še dodatne 
informacije v zvezi z razpisom, nas pokličite na 
telefonsko št. 02/229-4014 ali pošljite elektronsko 
pošto na naslov: tina.vihar@nd-mb.si

AbonmA KomedijA 
V noVembRU
V. Valič & d. Avdić: UdAR Po moŠKo 2!
ponedeljek, 11. november, 20.00 – za IZVEN in red 
KOMEDIJA
torek, 12. november, 20.00 – za IZVEN in red 
ZELENI

Trojček

j. Roselt: TRojČeK
petek, 15. november, 20.00 – za IZVEN in red 
PETEK
sobota, 16. november, 20.00 – za IZVEN in red 
SOBOTA
nedelja, 17. november, 17.00 – za IZVEN in red 
POPOLDANSKI
nedelja, 17. november, 20.00 – za IZVEN in red 
NEDELJA


