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V p i s  V  g l e d a l i š k a  a b o n m a j s k a  c i k l a  s e z o n e  2 0 1 4 / 2 0 1 5 , 
» K o m e d i j a  v  N a r o d N e m  d o m u «  i N  » K e K e c « !

Vabimo naše dosedanje zveste abonente 
in tiste, ki bi to želeli postati!
Gledališki abonma »Komedija«
Smeh je izraz, smeh je naraven odziv, smeh je sprostitev in smeh je zdravje!
Pri izražanju čustev ima smeh pomembno vlogo v človekovem življenju. V 
Narodnem domu Maribor se tega še kako zavedamo in zato že od prvega 
leta dalje oblikujemo program humornega abonmajskega cikla. Naša želja 
je ponuditi sproščen, vesel in obenem kvaliteten gledališki program, ki je 
namenjen vsem smeha željnim obiskovalcem. Veliko zanimanje že od prvih 
predstav dalje je abonma komedije oblikovalo v čvrst sklop predstav z več 
redi, ki je nedvomno najbolj »veseli abonma med abonmaji«. Privablja na 
stotine smeha željnih obiskovalcev.
Tudi za novo gledališko sezono smo se potrudili, da upravičimo vaše zaupa-
nje. Program je poln aktualnih, razvpitih, udarnih in smešnih predstav, ki so 
plod ustvarjalnosti mojstrov humorja.
Iskreno smo hvaležni za vašo zvestobo, ki nas zavezuje in obenem vzpodbuja.

Prisrčno vabljeni v gledališko sezono cikla »Komedija v Narodnem domu« 
sezone 2014/2015!
vpis v abonmaje Komedija bo potekal od 15. septembra do 30. oktobra 
2014.

Lanske abonente prosimo, da do 15. oktobra obnovijo svoje sedeže. Po 15. 
oktobru 2014, bodo sedeži, ki jih lanski abonenti ne bodo podaljšali, vklju-
čeni v redno prodajo.
Zaradi lažjega vpisa vas vljudno prosimo, da s seboj prinesete lanske abon
majske kartice.
Če lani še niste bili naš abonent in bi to želeli postati, lahko to storite v naši 
Informacijski pisarni.

abonmajski cikel »Komedija«:
Izbirate lahko med šestimi redi:

 ‒ red PETEK (predstave bodo predvidoma ob petkih, ob 20.00),
 ‒ red SOBOTA (predstave bodo predvidoma ob sobotah, ob 20.00),
 ‒ red POPOLDANSKI (predstave bodo predvidoma ob nedeljah, ob 17.00),
 ‒ red NEDELJA (predstave bodo predvidoma ob nedeljah, ob 20.00),
 ‒ red KOMEDIJA (predstave bodo predvidoma ob ponedeljkih, ob 20.00),
 ‒ red ZELENI (predstave bodo predvidoma ob torkih, ob 20.00),

v vsakem pa bo, kot običajno, šest predstav – najboljše, kar lahko v letošnji 
sezoni ponudijo slovenska gledališča.

otroški gledališki abonma »KeKec«
(za otroke od 3. leta dalje)
Posebej za naše male obiskovalce abonmajskega gledališkega cikla za 
otroke »Kekec« smo ponovno skrbno izbirali zanimiv program. S pomočjo 
najboljših predstav slovenskega gledališkega ustvarjanja za otroke želimo 
najmlajše že v njihovih rosnih letih vpeljati v lepote in veličino gledališke 
umetnosti. Prisrčne, igrive in slikovite predstave že leta zapored opravljajo 
svoje pomembno poslanstvo – skozi kvalitetno in zagnano delo širiti obzor-
ja malčkom, ki bodo v prihodnosti znali uživati v kulturi ter jo spoštovati.
Predstave bodo predvidoma ob nedeljah, ob 17.00, v veliki dvorani Na
rodnega doma maribor.
Po zaključku predstav abonmaja »KEKEC« malčke in starše čakajo še prijet
ni izzivi v uSTvarjaLNicaH, kjer lahko raziskujejo ter oblikujejo vtise iz 
samih predstav.

izkušena ekipa mentorjev vodi otroke skozi ustvarjanje zanimivih izdel
kov na glavno temo minule predstave.
Šivajo, lepijo, režejo, oblikujejo, žagajo, krojijo in se pri tem neizmerno 
zabavajo.
Vabljeni vsi, stari vsaj tri!
vpis v abonma Kekec bo potekal od 15. septembra do 30. oktobra 2014.

ceNe:
abonma »Komedija«
1. do 10. vrsta parterja: 80,00 €
11. do 17. vrsta parterja in balkon: 70,00 €

cena vstopnice za posamezno predstavo:
1. do 10. vrsta parterja: 18,00 €
11. do 17. vrsta parterja in balkon: 16,00 €

dodatne ugodnosti, ki jih nudimo ob nakupu abonmajev »Komedija«:
upokojenci (potrebno je predložiti dokazilo – upokojensko izkaznico)
1. do 10. vrsta parterja: 75,00 €
11. do 17. vrsta parterja in balkon: 65,00 €

Študentje in dijaki (potrebno je predložiti dokazilo – potrdilo o šolanju ali 
indeks)
1. do 10. vrsta parterja: 70,00 €
11. do 17. vrsta parterja in balkon: 60,00 €

otroški abonma »KeKec«
Cena abonmaja: 6 predstav in 6 ustvarjalnic: 25,00 €
cena vstopnice za posamezno predstavo in ustvarjalnico po njej: 6,50 €
ob nakupu abonmaja Kekec ima en spremljevalec otroka prost vstop!
Dodatne ugodnosti, ki jih nudimo ob nakupu abonmajev »KEKEC«:
drugi otrok: 15,00 €, tretji otrok 5,00 €

Sluga dveh gospodarjev
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KAJ KJE KDAJ:

a b o n m a 
k o m e d i j a
NovemBer

Paula vogel:  
NajSTarejŠa oBrT
Igrajo: Zvezdana Mlakar, Anica Kumer, Marijana 
Brecelj, Alenka Cilenšek, Marinka Štern
Mestno gledališče Ptuj
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rok vilčnik, Bojan emeršič: 
muLc … vaS GLeda
Igra: Bojan Emeršič
Kreker in SiTi Teater BTC

jaNuar

Tina Gorenjak: PuNce
Igrata: Ana Marija Mitić, Katarina Čas
Špas teater

FeBruar

jure Karas, Lado Bizovičar: 
Goveja ŽuPca Za duŠo
Igrajo: Natalija Verboten, Boštjan Gombač,  
Miha Brajnik, Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin, 
Gašper Konec
Špas teater

Miha Brajnik

marec

carlo Goldoni: SLuGa  
dveH GoSPodarjev
Igrajo:Gorazd Žilavec, k. g., Maruša Kink, Danijel 
Malalan, Gregor Geč, Ajda Toman, Rok Matek, 
Mojca Fatur, Igor Štamulak, Blaž Popovski
Gledališče Koper

aPriL

mame
Igrajo: Mojca Fatur, Vesna Pernarčič, Vesna Slapar, 
Barbara Medvešček, Tijana Zinajić
Kreker in SiTi Teater BTC

a b o n m a 
k e k e c
NovemBer

dóra Gimesi:  
KaKo ujeTi ZveZdo
Igrajo: Saša Pavlin Stošić, Tadej Pišek,  
Robert Korošec
Mini teater
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decemBer

erich Kästner:  
emiL iN deTeKTivi
Lutkovno gledališče Ljubljana

jaNuar

Brata Grimm: rdeČa KaPica
Igrata: Luka Cimprič, Anže Zevnik
KŠD Štumf
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FeBruar

oTroŠKo PuSTNo rajaNje

marec

maja aduša vidmar:  
modro PiŠČe
Igrajo: Mojca Fatur, Maja Aduša Vidmar,  
Tjaša Hrovat, Igor Štamulak
Gledališče Koper

aPriL

BuTaLci
Igrajo: Mojca Fatur, Jaša Jamnik, Rok Matek,  
Igor Štamulak, Ajda Toman, Gorazd Žilavec
Gledališče Koper
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uGodNoSTi Za aBoNeNTe
Našim abonentom letos ponujamo razširjene 
ugodnosti: popuste pri nakupu več abonmajev smo 
razširili na celotno ponudbo Narodnega doma Ma-
ribor, prav tako izbor prireditev s kartico Vaš izbor 
in popuste v akciji Pripeljite prijatelja!
Ugodnosti ob nakupu dveh ali treh različnih abon
majev so:

 ‒ 10 % popust ob nakupu dveh različnih abonma-
jev za vsakega posameznega imetnika abonmaja 
(popust se ne nanaša na nakup sedežev znotraj 
istega abonmaja)

 ‒ 20 % popust ob nakupu treh različnih abonma-
jev za vsakega posameznega imetnika abonmaja 
(popust se ne nanaša na nakup treh sedežev 
znotraj istega abonmaja)

Kartica vaš izbor
Nakup kartice VAŠ IZBOR je namenjen vsem, ki 
se ne želite odločiti za posamezni abonma in raje 
obiskujete prireditve po lastnem izboru.
Ob nakupu kartice Vaš izbor lahko uveljavljate po-
seben popust glede na višino vplačanega zneska, 
in sicer:

 ‒ 10 % popusta ob vplačilu od 50 € do 90 €
 ‒ 20 % popusta ob vplačilu od 100 € do 140 €
 ‒ 25 % popusta ob vplačilu nad 150 €

Kaj vam omogoča kartica vaŠ iZBor?
 ‒ Izbirate lahko med vsemi prireditvami, ki so v 

organizaciji Narodnega doma Maribor.
 ‒ Pri dvigu vsake vstopnice vam Narodni dom Ma-

ribor priznava popust na redno ceno vstopnice.
 ‒ Imetniki kartice lahko dvignejo več vstopnic 

hkrati.
 ‒ Stanje dobroimetja na vaši kartici se vam ob na-

kupu vstopnic zmanjša za vrednost s priznanim 
popustom.

 ‒ Dobroimetje na kartici lahko obnovite tudi med 
letom.

 ‒ Dobroimetje na kartici lahko prenesete v nasled
njo sezono.

 ‒ Dobroimetja na kartici ni možno zamenjati za 
gotovino ali darilne bone.

 ‒ Nakup abonmajev s kartico Vaš izbor ni možen.

Pripelji prijatelja
Ta abonentska ugodnost velja za vse abonmaje, in 
sicer ob vpisu obema (stalnemu abonentu in nje-
govemu prijatelju, ki bo postal abonent) nudimo:

 ‒ 15 % nižjo ceno abonmaja za Orkestrski cikel ali 
abonmaja Komedija,

 ‒ 30 % nižjo ceno abonmaja za Komorni cikel ali 
abonmaja Kekec.

Vse ugodnosti veljajo pri vpisu abonmajev za sezo-
no 2014/2015.
Popusti in ugodnosti se ne seštevajo.

Prisrčno vabljeni v gledališko sezono 2014/2015!

NaČiN PLaČiLa aBoNmajev
Abonmajski cikel je možno vplačati na dva načina:

 ‒ v enem znesku ob vpisu: z gotovino ali plačilno 
kartico Mastercard, Eurocard, Activa, Diners, 
Visa ali s plačilno kartico BA;

 ‒ izberete lahko tudi obročni način odplačevanja, 
in sicer preko trajnikov, ki jih lahko odprete v 
Informacijski pisarni Narodnega doma Maribor, 
potrebujete le osebni dokument in bančno 
kartico, kjer je razvidna številka transakcijskega 
računa; dodatne informacije v zvezi z obročnim 
odplačevanjem nudi Informacijska pisarna Na
rodnega doma Maribor, telefon: 02 229 40 11 / 
02 229 40 50 / 040 744 122 / 031 479 000.

Želimo vam obilico zabave in smeha ter prijetnih 
trenutkov v druženju z nami!
PridrŽujemo Si Pravico do moreBiTNiH 
SPrememB ProGrama iN daTumov 
PredSTav!



KAJ KJE KDAJ:

o r K e S T r S K i 
c i k e l
četrtek, 13. november 2014

cameraTa SaLZBurG
Sir Roger Norrington, dirigent
Spored: Joseph Haydn, Benjamin Britten,  
Edward Elgar, Ludwig van Beethoven

Sir Roger Norrington

petek, 23. januar 2015

ZaGreBŠKi SoLiSTi
Tanja Sonc, violina
Spored: Carl Philipp Emanuel Bach, Franz Schubert, 
Peter Iljič Čajkovski, Antonín Dvořák, Dmitrij 
Šostakovič

sobota, 14. februar 2015

orKeSTer SLoveNSKe 
FiLHarmoNije
Pedro Halffter, dirigent
Miha Rogina, saksofon
Spored: Milko Lazar, Aleksander Glazunov,  
Jules Massenet, Richard Strauss

petek, 20. marec 2015

FiLHarmoNiČNi orKeSTer  
iZ BrNa
Aleksandar Marković, dirigent
Spored: Zoltán Kodály, Leoš Janáček,  
Antonín Dvořák

petek, 24. april 2015

aNGLeŠKi KomorNi 
orKeSTer

Julian Rachlin, violina
Spored: Wolfgang Amadeus 
Mozart, Felix Mendelssohn
Bartholdy

K o m o r N i 
c i k e l
ponedeljek, 13. oktober 2014

NicoLaS aLTSTaedT, 
violončelo; iLja GriNGoLTS, 
violina; BeNjamiN ScHmid, 
violina; aLeKSaNdar 
madŽar, klavir
Spored: Ludwig van Beethoven, Zoltán Kodály, 
Erich Wolfgang Korngold

Daniel MüllerSchott
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sreda, 5. november 2014

marTiN BeLiČ, flavta; 
ivaN FerČiČ, klavir
Spored: Giulio Briccialdi, George Enescu, Theobald 
Böhm, Otar Taktakišvili, Antonio Bazzini

torek, 17. marec 2015

BaiBa SKride, violina; daNieL 
mÜLLerScHoTT, violončelo; 
Xavier de maiSTre, harfa
Spored: Jacques Ibert, Maurice Ravel,  
Gabriel Fauré, Henriette Renié
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Baiba Skride

sreda, 15. april 2015

voLKer jacoBSeN, viola; 
LuKa juHarT, harmonika
Spored: Johann Sebastian Bach, Benjamin Britten, 
Igor Stravinski, John Dowland, Luka Juhart

petek, 29. maj 2015

BraZiLSKi KvarTeT KiTar
Spored: Heitor VillaLobos, Enrique Granados, 
Isaac Albéni, Ronaldo Miranda, Mozart Camargo 
Guarnieri, Francisco Mignone
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m l a d e
četrtek, 16. oktober 2014

PrePiH: PiHaLNa eKSPedicija 
od PiŠČaLi do FLavTe
Mateja Kremljak, pihalka; Boštjan Gombač, pihalec
Spored: izbor iz del neznanega avtorja, F. 
Couperina, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, G. Bizeta,  
N. RimskiKorsakova, M. Mowerja, L. Schifrina
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četrtek, 13. november 2014

GLaSBeNa PredSTava 
KorePeTiTor
Glasbeno gledališče Trubadur
Spored: Jože Privšek, Mojmir Sepe, Tadej Hrušovar, 
Jure Robežnik, Tomaž Domicelj

Natalija Š. Cilenšek

četrtek, 5. februar 2015

SPoZNavajmo GLaSBiLa: 
HarmoNiKa
Marko Hatlak, harmonika
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četrtek, 26. marec 2015

SPoZNavajmo LjudSKa 
GLaSBiLa SveTa
Danijela Jerković in Alojz Studen  Luj
Spored: izbor del iz avtorske zbirke skladb

četrtek, 23. april 2015

rok vilčnik: PoSLuŠaŠ Srce 
aLi GLaSBo?
Mladinska gledališka predstava
Produkcija: Narodni dom Maribor



KAJ KJE KDAJ:
september in oktober v Narodnem domu maribor
g l a s b a
veLiKa dvoraNa NarodNeGa doma
Koncert za izven

PeTer aNdrej  
& BaNd: oB jeSeNSKem 
eKviNoKciju jaNKa 
GLaZerja
sobota, 20. september, 19.00 
premiera
Peter Andrej & Band: Peter Andrej (kitara, glas), 
Zsofi Klacsmann (čelo), Matjaž Dajčar (ak. in el. 
kitara), Dejan Berden (klavir), Gašper Žerjal  
(kontrabas), Aleš Vunjak (tolkala)
Vlado Novak, glas; Peter Ternovšek, glas
Cena vstopnic: 10,00 €

Peter Andrej
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Glasbenopesniški cocktail je nastal po motivih Janka Glazerja 
oz. po njegovih pesmih.
Petru Andreju se bosta na odru pridružila tudi igralca Vlado 
Novak in Peter Ternovšek ter spremljevalni Band, ki bodo 
predstavili poseben ponatis CD ploš če Ciproš.

veLiKa dvoraNa NarodNeGa doma
Koncert za izven

vLaTKo STeFaNovSKi 
& vaSKo aTaNaSovSKi 
QuarTeT
petek, 26. september, 20.00
Vlatko Stefanovski (kitara), Vasko Atanasovski  
(saksofon, flavta), Jošt Drašler (bas),  
Marjan Stanić (bobni)
Cena vstopnic: 15,00 €; 18,00 €

Vlatko Stefanovski  
Kitarist Vlatko Stefanovski je še kot najstnik v rodni Makedo-
niji oblikoval skupino Leb i sol, ki je postala ena najpomemb-
nejših imen glasbene scene bivše Jugoslavije, sredi 90tih pa 
razvil odlično solo kariero. V zadnjih letih Vlatko koncertira 
po vsem svetu z vrhunskimi sodelavci kot so Tommy Emma-
nuel, Stochelo Rosenberg, Jan Akkerman, Theodosii Spassov, 
Manu Katche in mnogi drugi.
Saksofonist in flavtist Vasko Atanasovski je eden najkreativ-
nejših in mnogostranskih slovenskih skladateljev in glasbeni-
kov, znan predvsem po transžanrskih sodelovanjih s svetovno 
znanimi jazz, rock, klasičnimi in tradicionalnimi glasbeniki. 
Prejel je številne nagrade za nastope in kompozicije, tako 
doma kot v tujini.

dvoraNa uNioN
1. koncert »Komornega cikla«

NicoLaS aLTSTaedT, 
violončelo; iLja 
GriNGoLTS, violina; 
BeNjamiN ScHmid, 
violina; aLeKSaNdar 
madŽar, klavir
ponedeljek, 13. oktober, 19.30
za IZVEN in abonente

Spored:
Ludwig van Beethoven: Klavirski trio v Es-duru,  
op. 70, št. 2
Zoltán Kodály: Duo za violino in violončelo, op. 7
Erich Wolfgang Korngold: Suita za dve violini,  
violončelo in klavir za levo roko, op. 23
Cena vstopnic: 14,00 €; 13,00 € – upokojenci;  
11,00 € – invalidi; 8,00 € – mladina
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Benjamin Schmid

Izbrana zasedba glasbenikov s festivala v majhnem avstrij-
skem gradiščanskem mestecu Lockenhaus se vsako leto poda 
na kratko evropsko turnejo. Letos bo festivalski duh zavel tudi 
pri nas, z izbrano mednarodno zasedbo štirih glasbenikov, ki 
jo ob Nicolasu Altstaedtu sestavljajo ruski violinist Ilja Grin-
golts, nam dobro znani avstrijski violinist Benjamin Schmid in 
srbski pianist Aleksandar Madžar.

z a  m l a d e
dvoraNa uNioN
1. koncert »Cikla za mlade«

PrePiH: PiHaLNa 
eKSPedicija od PiŠČaLi 
do FLavTe
četrtek, 16. oktober, 15.00
za IZVEN in red FURIOSO 1
Mateja Kremljak, pihalka; Boštjan Gombač, pihalec

Spored: Koncert za pihalko, pihalca in veliko pihal
Izbor iz del neznanega avtorja, F. Couperina,  
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, N. RimskiKorsakova,  
G. Bizeta, M. Mowerja, L. Schifrina
Cena vstopnic: 5,00 €

Dva slovenska glasbenika, oba preverjena in izkušena flavti-
sta in še več, bosta za mlade pripravila zabavno, hudomušno 
in poučno glasbeno urico. Flavta sodi med najstarejše glasbe-
ne inštrumente, saj so najpreprostejši primerki obstajali že v 
mlajši kameni dobi. Kaj se je odtlej dogajalo s tem glasbilom, 
bo snov naše glasbene predstave.

p l e s
maLi oder NarodNeGa doma
Plesna predstava sodobnih uprizoritvenih 
umetnosti Nagib na oder

aSemBLaŽa  
Za eNo TeLo (auS)
četrtek, 2. oktober, 19.00
za IZVEN

Koncept in izvedba: Rhiannon Newton
Oblikovanje zvoka: Kynan Tan
Produkcija: Društvo Nagib, koprodukcija: Narodni 
dom Maribor, finančna podpora: Mestna občina 
Maribor
Cena vstopnic: 5,00 €; 6,00 €

Slovenska premiera
Asemblaža za eno telo predstavlja serijo koreografskih 
parametrov, s katerimi avtorica izprašuje vlogo ponavljanja v 
plesu. Predstava zajame živo prisotnost, ki jo poraja pred-
stava, in jo razgrne skozi koreografijo, ki postavlja vprašanje, 
kako pomenskost vznika skozi performativno akcijo.

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@ndmb.si • spletna prodaja vstopnic: 
http://ndmb.kupikarto.si/

kaj kje kdaj 10/2014
Brezplačen izvod, naklada 3000 izvodov
Izdaja: Kulturnoprireditveni center Narodni dom Maribor,  
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Urednik: Boris Črnič
Besedila: Tadeja Kristovič, Tina Vihar, Alenka Klemenčič, Boris Črnič
Lektoriranje: Alenka Klemenčič
Foto: arhiv Narodnega doma Maribor
Oblikovanje: Didi Šenekar
Grafična realizacija: Grafični atelje Visočnik
Tisk: Collegium Graphicum d. o. o., Ljubljana


