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Vpi s V gl edal i šk a abonma jsk a c ikl a se zone 2015/2016

polna mera humorja in različne 
gledališke zvrsti za otroke
gledališki abonma »komedija«
Žlahtni izbor komedij!
Če vam Iztok Mlakar v svojem značilnem komičnem in bistrem dialogu 
opisuje religiozno in zgodovinsko temo s točke, kjer se nahajamo danes ter 
vam Lado Bizovičar razlaga o slovenski literaturi od A do Ž, je polna mera 
smeha zagotovljena! Za nameček še Katarina Čas v duhoviti zgodbi o uporu 
posameznika proti novodobnim vrednotam zagotavlja šarma poln humor.
Letošnji odličen program cikla »Komedija v Narodnem domu« pa zaokro-
žujejo mojstri smeha, kot so nepogrešljivi Tadej Toš, Uroš Fürst, Vojko 
belšak, zvezdana mlakar, Uroš smolej, iva krajnc in drugi.

Smeh nas osvobaja, nas sprosti in pomirja. Vljudno vabljeni!

Za novo gledališko sezono smo se še posebej potrudili, saj nas vaša zvesto-
ba zavezuje in obenem vzpodbuja. Program je poln aktualnih, razvpitih in 
smešnih predstav izpod peres mojstrov humorja.

Prisrčno vabljeni v gledališko sezono cikla »Komedija v Narodnem domu« 
2015/2016!
Vpis v abonmaje Komedija bo potekal od 21. septembra do 10. oktobra.

Lanske abonente prosimo, da do 30. septembra 2015 obnovijo svoje se-
deže. Po zaključku vpisa, to je 1. oktobra 2015, bodo prosti sedeži vključeni 
v redno prodajo.
Zaradi lažjega vpisa vas vljudno prosimo, da s seboj prinesete lanske abon
majske kartice.
V naši Informacijski pisarni vas z veseljem pričakujemo.

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)
V gledališkem otroškem ciklu »Kekec« naše najmlajše obiskovalce razvese-
ljujejo ustvarjalci otroških gledaliških del. Posebej za njih smo v novi sezoni 
izbrali avtorje, kot so Svetlana Makarovič z njeno slovito pekarno mišmaš, 
Romano Krajnčan s Pošastjo Pozabaaa, otroke bo obiskal kekec Josipa 
Vandota, družili se bodo z mojco pokrajculjo in uživali v še eni zgodbi Sve-
tlane Makarovič o najrazličnejših strahcih v Showu strahov. Za nameček pa 
bodo kot maškare rajali na tradicionalnem Otroškem pustnem rajanju.
Predstave bodo ob nedeljah, ob 11.00 in 17.00, v Veliki dvorani Narodne-
ga doma.
Po zaključku vsake predstave abonmaja »KEKEC« malčke in starše čakajo 
še prijetni izzivi v UsTVaRjalnicaH. Otroci lahko zbrane vtise upodobijo v 
izdelkih, ki jih izdelajo sami.
Izkušena ekipa mentorjev vodi otroke skozi ustvarjanje zanimivih izdel-
kov na glavno temo minule predstave.

Krojijo, režejo, oblikujejo, šivajo, lepijo, žagajo in se pri tem neizmerno 
zabavajo!
Vpis v abonma Kekec bo potekal od 21. septembra do 10. oktobra.

Vabljeni vsi, stari vsaj tri!

cene:
abonma »komedija«
1.–10. vrsta parterja: 89,00 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 79,00 €

Cena vstopnice za posamezno predstavo:
1.–10. vrsta parterja: 19,00 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 17,00 €

Dodatne ugodnosti, ki jih nudimo ob nakupu abonmajev »KOMEDIJA«:
Upokojenci (potrebno je predložiti dokazilo – upokojensko izkaznico)
1.–10. vrsta parterja: 84,00 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 74,00 €

Študentje in dijaki (potrebno je predložiti dokazilo – potrdilo o šolanju ali 
indeks)
1.–10. vrsta parterja: 64,00 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 54,00 €
Popust subvencionirata ŠOUM in Narodni dom Maribor.

Otroški abonma »KEKEC«
Cena abonmaja: 6 predstav in 6 ustvarjalnic: 29,00 €
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«:
abonma za drugega otroka: 19,00 €, abonma za tretjega otroka 9,00 €.
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Še več ugodnosti
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 goto-
vino 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 2015/2016.
Popusti in ugodnosti se ne seštevajo.

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 spremembe programa. 
Vse morebitne spremembe bomo objavili  
na spletni strani Narodnega doma Maribor  
www.nd-mb.si.

a b o n m a 
k o m e d i j a
Iztok Mlakar: pašjon
Iztok Mlakar, Žiga Udir, Radoš Bolčina, Igor Šta-
mulak, Gorazd Žilavec, Rok Matek, Tjaša Hrovat, 
Matija Rupel; instrumentalni trio: David Trebižan, 
David Šuligoj, Roman Kobal
SNG Nova Gorica, Gledališče Koper
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jure karas: sloVenska 
LITERATURA OD A DO Ž
Lado Bizovičar, Jaša Jamnik, Jernej Čampelj
Špas teater
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Yasmina Reza: aRT
Tadej Toš, Kristjan Ostanek, Vojko Belšak

diVjak
Uroš Fürst, Primož Pirnat, Katarina Čas
SiTi Teater BTC in Kreker

miro gavran: sladoled
Iva Krajnc, Zvezdana Mlakar
Narodni dom Maribor

Gašper Tič: TRio
Uroš Smolej, Danijel Dan Malalan, Rok Matek
Gledališče Koper
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k e k e c
Glasbena predstava

ROMANA, OTROCI  
in pošasT pozabaaa

Gledališka predstava

Svetlana Makarovič:  
sHoW sTRaHoV
Pionirski dom Ljubljana
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Gledališka predstava
Josip Vandot / Draga Potočnjak,  
olga grad: kekec
Slovensko mladinsko gledališče
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oTRoško pUsTno Rajanje

Marionetna predstava

eka in brina Vogelnik:  
mojca pokRajcUlja
Lutkovno gledališče Ljubljana

Gledališka predstava

Svetlana Makarovič:  
pekaRna mišmaš
Slovensko ljudsko gledališče Celje
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o R k e s T R s k i 
c i k e l
18. september 2015

oRkesTeR  
FesTiVala maRiboR
Richard Tognetti, vodja in solo violina
Nathan Braude, viola
Polina Lešenko, klavir
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29. september 2015

mlada nemška 
FilHaRmonija
Jonathan Nott, dirigent
Antoine Tamestit, viola
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26. februar 2016

ČEŠKA FILHARMONIJA
Jiří Bělohlávek, dirigent
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24. marec 2016

BAROČNI ORKESTER L’ORFEO
collegiUm Vocale 
salzbURg
Michi Gaigg, dirigentka
Ulrike Hofbauer, sopran
Margot Oitzinger, alt
Virgil Hartinger, tenor
Markus Volpert, bas
Stefan Zenkl, bas

10. junij 2016

SIMFONIČNI ORKESTER  
sng maRiboR
Marko Letonja, dirigent
Bernarda Bobro, sopran
Andrej Petrač, violončelo

k o m o R n i 
c i k e l
18. november 2015

piHalni kVinTeT sloWind
ANDREA RUCLI, klavir

14. december 2015

EVA-NINA KOZMUS, flavta
KARMEN PEČAR, violončelo
mojca zlobko Vajgl, harfa

Mojca Zlobko Vajgl

29. januar 2016

BARBARA JERNEJČIČ FÜRST, 
mezzosopran
GAIVA BANDZINAITE, klavir

3. marec 2016

sibRass
REINHOLD FRIEDRICH, trobenta

Reinhold Friedrich
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19. april 2016

NATALIE CLEIN, violončelo
CHRISTIAN IHLE HADLAND, 
klavir

c i k e l  
z a  m l a d e
29. oktober 2015

plesna pRedsTaVa 
deTeRminiRani
KD Center Plesa Maribor

19. november 2015

boris šinigoj:  
zgodba o lUTnji

28. januar 2016

Ljoba Jenče:  
MOČ BALADE ZA MLADE

4. februar 2016

s pRsTi in lokom  
po sTRUnaH
Brin Bernatovič, harfa  
Živa Krajnc, harfa  
Godalni kvartet Feguš  
N. N. kontrabas

Godalni kvartet Feguš
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7. april 2016

spoznavajmo glasbila:  
UsTna HaRmonika
Ansambel ustnih harmonik Sorarmonica
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predbožični Trst z ogledom predstave 
»lepa Vida«
Tudi letos abonente Narodnega doma Maribor skupaj s turistično Agencijo M nagrajujemo s kulturnim izletom. Novembra bomo 
izžrebali dva abonenta, ki bosta preživela predbožično soboto, 19. decembra 2015, v »mestu v zalivu«, kot imenuje Trst Boris Pahor.

Mesto ima v predbožičnem času še poseben 
šarm. Praznično okrašene trgovine, stojnice z 
božičnimi darili in izdelki domače obrti, dišeče 
sladice, kuhano vino in vroča čokolada, … Z griča 
Vejne, kjer stoji romarsko piramidasto svetiš
če, bomo uživali ob razgledu na Tržaški zaliv in 
okolico. Popoldne bomo spoznavali mesto, ki je 
neločljivo povezano s Slovenci in vedno zanimivo; 
opisujejo ga kot biser v samem središču Evro-

pe, naravno, zgodovinsko in kulturno razpotje 
med Vzhodom in Zahodom. Zvečer pa si bomo v 
Slovenskem stalnem gledališču v Trstu ogledali 
Cankarjevo zadnjo dramo o veliki dami sloven-
skega leposlovja, Lepo Vido.
Žrebanje bo 16. 11. 2015. Žrebali bomo abonente, 
ki bodo v sezoni 2015/16 kupili abonma katerega 
izmed naših ciklov – Komornega, Orkestrskega ali 
Komedije. 

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/
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
Vse morebitne spremembe bomo objavili na spletni 
strani Narodnega doma Maribor www.ndmb.si.

kaj kje kdaj 10/2015
Brezplačen izvod, naklada 3000 izvodov
Izdaja: Kulturnoprireditveni center Narodni dom Maribor,  
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Urednik: Boris Črnič
Besedila: Mojca Pušnik, 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

oktober v Narodnem domu Maribor
g l a s b a
Velika dvorana narodnega doma
Plesne delavnice in koncerti s plesnimi večeri

THe sWingTones  
5TH biRTHdaY paRTY
petek, 23. oktober,  
delavnice 16.00–19.00,  
plesni večer 20.00–3.00
za IZVEN
sobota, 24. oktober,  
delavnice 11.00–14.00, 16.00–19.00; 
plesni večer 20.00–3.00
za IZVEN

Skupina The Swingtones in plesni učitelji
Cena vstopnic: 12,00 € (dnevna vstopnica);  
15,00 € (dvodnevna vstopnica);  
50,00 € (dvodnevna vstopnica in delavnice).

Swing plesni ansambel The Swingtones praznuje svoj peti 
rojstni dan in vas vabi na dvodnevno zabavo. Na dveh plesnih 
večerih bodo zaigrali skupaj z gosti, čez dan pa vas bodo na 
plesnih delavnicah učili uveljavljeni domači in tuji učitelji.
Skupina je nastala leta 2010 na pobudo plesalcev in igra 
predvsem na plesnih večerih. Zvrst glasbe, ki jo igra, sega 
od Charlestona in Swinga, pa vse do Rock ‘N’ Rolla in Rocka-
billya. V njihovem repertoarju najdete tako avtorsko glasbo, 
kot tudi zimzelene in moderne priredbe v swingowski 
preobleki.
Lindy hop bo učil mednarodno priznan učiteljski par iz Mari-
bora, Sabina Blumauer in Luka Ravnjak.
Delavnice balboa bodo potekale pod vodstvom Maria Švigirja 
in Andreje Vozila iz Zagreba. Grega Bohinc pa vas bo naučil 
koreografijo, poimenovano Mariborčan.

Lindy Hop se pleše v paru in zanj je značilno neprestano 
prehajanje med odprto in zaprto držo. Je mešanica 4, 6, 
8 in 10taktnih korakov, za katerega je značilen triple step, 
ki se pojavlja tudi v drugih plesnih zvrsteh (npr. chachacha), 
vendar v malenkost drugačni obliki. Možno ga je plesati na 
zelo široko paleto ritmov, od Hot Jazz, Swing Jazza pa do 
Jump Bluesa.

Za Balboo je značilen tesnejši kontakt plesalcev v zgornjem 
delu telesa, večina zanimivega gibanja pa se dogaja v spo-
dnjem delu nog, torej gležnjih in kolenih. Balboa je primerna 
za plesalce, ki že imajo nekaj plesne kilometrine, ki si želijo 
plesati na hitrejše ritme in želijo nekaj več.
Dogajanje bo popestrilo Jack & Jill tekmovanje in nastopi 
plesnih skupin. Za dobro vzdušje na plesnih večerih bodo 
poskrbeli DJji z izbrano glasbo.
Se vidimo na plesišču!

dvorana Union
1. predstava Cikla za mlade

plesna pRedsTaVa 
deTeRminiRani
četrtek, 29. oktober, 15.00
za IZVEN in red FURIOSO

KD Center Plesa Maribor
Koncept: Ana Germ, koreografija in izvedba: Ana 
Germ, Jure Masten, Nuša Solar, Anja Žepič, Rene 
Puhar, glasba: Sergiu Moga, kostumografija: Suza-
na Rengeo, dramaturgija: Andreja Kopač, video: 
Gregor Rojko
Cena vstopnic: 5,00 € 

Plesna predstava deTERMINIRANI raziskuje svobodno voljo 
in uresničljivost življenjskih potencialov tako posameznika 
kot družbene skupnosti. V ospredje postavlja posameznika, 
sodobnega človeka, ki se poskuša na vsak način osvoboditi 
svojega okvira, da bi v teku za uspehom, močjo, denarjem ali 
duhovno resnico postal boljši in hitrejši od ostalih.
Skozi tri medije uprizoritvene umetnosti, ples, video in bese-
dilo, projekt raziskuje družbeno, fizično ter kulturno usmerje-
nost človeka v sklopu telodružbanadzor. Na ta način se vsak 
umetnik skozi svoj umetniški izraz posveti določenemu vidiku 
determiniranosti in ga postavi v okvir drugega.




