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VPIS V GLEDALIŠK A ABONMA JSK A C IKL A SEZONE 2017/2018

Žlahtni izbor komedij in otroških 
predstav slovenskih gledališč
Gledališki abonma »Komedija«
Cikel »Komedija v Narodnem domu« ima bogato, dolgoletno tradicijo in vsa-
ko leto postreže z najboljšimi predstavami slovenske komedijantske scene. 
Želimo ustreči vsem vam, našim zvestim obiskovalcem, in se trudimo pripe-
ljati predstave, ki bodo za vsakega od vas pomenile smeha polno sprostitev 
in odmik od vsakdanjosti. Zato verjamemo, da vas bo program prihajajoče 
sezone ponovno prepričal, saj je poln najnovejših, najbolj aktualnih in smeš
nih predstav, ki so jih ustvarili mojstri komedijantskega peresa.

Abonmajski cikel »Komedija v Narodnem domu«
Izbirate lahko med petimi redi:
• red PETEK (predstave bodo predvidoma ob petkih, 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 redu bo kot običajno po šest predstav – najboljše, kar lahko v 
letošnji sezoni ponudijo slovenska gledališča.
Vpis v abonmaje Komedija bo potekal do 9. oktobra 2017.
Zaradi lažjega vpisa vas vljudno prosimo, da s seboj prinesete lanske abon
majske kartice. V naši Informacijski pisarni vas z veseljem pričakujemo!
Smeh je najboljše zdravilo, smeh je most med nami, smeh je nabit z energi-
jo! Prisrčno vabljeni v novo sezono 2017/2018 cikla »Komedija v Narodnem 
domu«!

Otroški gledališki abonma »Kekec«
Za otroke od 3. leta dalje
Gledališki otroški cikel »Kekec« je namenjen našim najmlajšim obiskoval-
cem in predstave so namenjene posebej njim.
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 upo-
dobijo 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!
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 predstavi: 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 €

Še več ugodnosti
V letošnji sezoni našim abonentom ponujamo še razširjene ugodnosti: 
popuste pri nakupu več abonmajev smo razširili na celotno ponudbo 
Narodnega doma Maribor, prav tako izbor prireditev s kartico Vaš izbor in 
popuste v akciji Pripeljite prijatelja!
Ugodnosti ob nakupu dveh ali treh različnih abonmajev so:
• 10 % popust ob nakupu dveh različnih abonmajev za vsakega posa-

meznega imetnika abonmaja (popust se ne nanaša na nakup sedežev
znotraj istega abonmaja)

• 20 % popust ob nakupu treh različnih abonmajev za vsakega posamez
nega imetnika abonmaja (popust se ne nanaša na nakup treh sedežev
znotraj istega abonmaja)

Spoštovani, obveščamo vas, da v sezoni 2017/2018 ukinjamo red 
SOBOTA v ciklu Komedija v Narodnem domu. Ob vpisu abonmaja nove 
sezone nudimo abonentom lanskega reda SOBOTA posebne ugodnosti:
1.–10. vrsta parterja: 79,00 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 69,00 €
upokojenci (potrebno je predložiti dokazilo – upokojensko izkaznico)
1.–10. vrsta parterja: 74,00 €
11.–17. vrsta parterja in balkon: 64,00 €
Za nevšečnosti glede ukinitve reda se vam iskreno opravičujemo! 
Upamo, da vas bo izbor predstav letošnjega programa prepričal in 
boste našli ustrezen razpisan abonma, ki vam bo najbolje ustrezal.

Tarzan (foto: Peter Uhan)
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Anton Tomaž Linhart:  

Županova Micka
Igrajo: Klemen Slakonja, Saša Pavlin Stošić, Rok 
Kravanja, Uroš Fürst, Nina Valič, Klemen Janežič, 
Janez Škof
Režiser: Luka Martin Škof
Drama SNG Ljubljana
Kdo ne pozna tega prvega odrskega in v slovenski komediji 
vse do zdaj le redko preseženega Anžetovega poskusa dvor-
jenja ljubljeni Micki? To dvorjenje po gorenjsko je v isti sapi 
neizmerno smešno in nadvse zgovorno.
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Joe Orton:  
Dan norosti
Igrajo: Nina Ivanič, Mirjam Korbar, Jaša Jamnik, 
Lojze Svete, Uroš Maček, Jernej Kuntner
Špas teater

Navihana žena srednje složnega para zapelje moža druge 
žene in ko ta skoraj sočasno omreži še moža iz prvega para, 
se odnosi – milo rečeno – zapletejo. Na odru je napetost, ki 
se jo lahko vidi!

Rok Vilčnik rokgre:  

Tarzan
Igrajo: Marko Mandić, Maša Derganc, Uroš Fürst
Drama SNG Ljubljana
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Tarzan in Jane v džungli − kaj neki bi se lahko dogajalo temu 
paradigmatičnemu ljubezenskemu paru, potem ko je uspešno 
premagal vse ovire na poti svoje ljubezni?

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 2017/2018.
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 progra-
ma. 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 
2 0 1 7 / 2 0 1 8
Dave Simpson:  
Nora dekliščina
Igrajo: Urška Vučak, Maja Martina Merljak, Lara 
Jankovič, Tadej Pišek, Jernej Čampelj, Sebastjan 
Starič in drugi
Špas teater
Kadar se zberejo ženske prijateljice, ni nikoli brezveznih tém – 
vse na tem svetu je pomembno! In ko v zanosu pogovor steče 
na dekliščino, moški striptiz in ‘zadnji ples’ na svobodi, hitro 
prebudijo levinje v sebi …

Jera Ivanc:  

Še vedno mame
Igrajo: Vesna Pernarčič, Vesna Slapar/Mojca Fatur, 
Tijana Zinajić/Leja Jurišič, Nina Valič/Barbara 
Medvešček, Ana Urbanc/Gorka Berden
Kreker in SiTi Teater BTC

fo
to

: M
. D

el
be

llo
 O

ce
pe

k

Sedem let, ena kriza, dva bivša in trije novi, da o kilah niti ne 
govorimo. Ampak mame so še vedno mame.

Boris Kobal:  
Poštar
Igra: Boris Kobal
Špas teater

So skrivnosti, ki jih pozna samo poštar! Ko vam na vratih 
dvakrat pozvoni in mislite, da so vse vaše skrivnosti skrite 
toliko, kolikor so priprta vaša vrata ali kolikor o njih molčite, 
se pošteno motite.

A B O N M A 
K E K E C 
2 0 1 7 / 2 0 1 8
Astrid Lindgren:  
Erazem in potepuh
Igrajo: Blaž Dolenc, Branko Završan, Jagoda, Minca 
Lorenci, Manca Ogorevc, Igor Sancin, David Čeh, 
Rastko Krošl, Mario Šelih
SLG Celje
Zgodba o devetletnem Erazmu, ki nima ne družine ne toplega 
doma, zato živi v sirotišnici, in o potepuhu Oskarju.

Desa Muck:  

Anica in grozovitež
Igrata: Lea Cok, Eva Stražar
Založba Muck Blažina
Le kdo ne pozna otroških knjig o Anici, priljubljene pisateljice 
Dese Muck?

Vanja Korenč, Renata Vidič, 
Gregor Geč:  

Loli, Boli in svet, poln 
čudes
Igrata: Vanja Korenč, Gregor Geč
Gledališče Koper
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Zabavna, vendar poučna gledališka uprizoritev.
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Oktober v Narodnem 
domu Maribor
G L A S B A
The Young Mothers (USA)
Jazz v Narodnem domu
Mali oder Narodnega doma
četrtek, 5. oktober, 20.30
za IZVEN
Jason Jackson (saksofoni), Jawwaad Taylor (vokal, 
trobenta, elektronika), Jonathan F. Horne (kitara, 
vokal), Stefan Gonzalez (vibrafon, bobni, vokal), 
Ingebrigt Håker Flaten (el. in ak. bas), Frank Rosaly 
(bobni)
Cena vstopnic: 10,00 €; 8,00 € – študentje

fo
to

: P
et

er
 G

an
nu

sh
ki

n

The Young Mothers so najnovejši »izstrelek« norveškega, v 
Texasu živečega basista Ingebrigta Håkerja Flatna (The Thing, 
Atomic, Scorch trio …), ki ga je skoraj nemogoče opisati. Zato 
ga je treba nujno doživeti v živo. Jazz, indie rock, hiphop, surf 
rock in soul se v njihovi glasbi pojavljajo tako rekoč istočasno, 
tako da na koncertih izzovejo odobravajoče prikimavanje 
sivolasih jazzerjev in poglobljen razmislek mladih hipsterjev. 
Z nonšalantnim pristopom h glasbenemu purizmu ustvarjajo 
glasbo, ki je dovolj dobra tako za ples z nogami kot za ples v 
glavi.
»This is what Jazz means to me in this time and age.« – Inge-
brigt Håker Flaten

Orkester iz Cadaquésa
Jaime Martín, dirigent
Leticia Moreno, violina
1. koncert Orkestrskega cikla
Dvorana Union
sobota, 21. oktober, 19.30
za IZVEN in ORKESTRSKI CIKEL
Spored:
Georges Bizet: Suita Arležanka
Pablo de Sarasate: Ciganski napevi, op. 20, za violi-
no in orkester
Pablo de Sarasate: Fantazija Carmen, op. 25, za 
violino in orkester
Georges Bizet: Simfonija št. 1 v C-duru
Cena vstopnic: 25,00 €; 23,00 € – upokojenci;  
21,00 € – invalidi; 17,00 € – mladina

Leticia Moreno
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»Sredozemski izvor in svetovljanski duh«! S temi besedami je 
svetovno priznani dirigent sir Neville Marriner, ki je bil stalni 
gostujoči dirigent Orkestra iz Cadaquésa, opisal zasedbo, 
ki ima sedež v Kataloniji. Ustanovljen je bil leta 1988 kot 
festivalski orkester, za njegovo pripravljenost pa danes skrbi 

vrsta odličnih dirigentov (ob Jaimu Martínu predvsem sloviti 
Gianandrea Noseda ter umetniški vodja Llorenç Caballero).
Orkester iz Cadaquésa že od ustanovitve dalje opozarja na 
svojo izjemnost z novimi pobudami, med katerimi poseben 
prostor zavzemajo Mednarodno tekmovanje dirigentov, 
sodelovanje s sodobnimi skladatelji ter koncerti z glasbeniki 
iz najrazličnejših žanrov.
Jaime Martín je glavni dirigent orkestra od leta 2013. Je tudi 
gost številnih priznanih simfoničnih orkestrov v Španiji in 
drugod po Evropi ter glavni dirigent švedskega Simfoničnega 
orkestra Gävle in umetniški vodja Festivala v Santanderju. Le-
ticia Moreno, ki velja za eno najvidnejših španskih violinistk, 
je nase opozorila predvsem leta 2012, ko se je udeležila pro-
jekta ECHO Rising Star. S svojo posebno odrsko karizmo in vir-
tuoznostjo vedno znova očara občinstvo po svetu. Sodeluje 
z velikani glasbe, kot so Zubin Mehta, Christoph Eschenbach, 
Andrés OrozcoEstrada in EsaPekka Salonen, kot tudi z vsemi 
velikimi orkestri, od Dunaja in Sankt Peterburga do Los Ange-
lesa in Caracasa. Za ugledno založbo Deutsche Grammophon 
je posnela že dve zgoščenki.

Youngblood Brass  
Band (USA)
Jazz v Narodnem domu
Dvorana Štuk
sobota, 21. oktober, 20.30
za IZVEN
David HenzieSkogen (bobni, vokal), Tom Reschke 
(bobni), Jerome Cardynaals (bobni), Devon Taylor 
(suzafon), Nat McIntosh (pozavna), Joe Goltz (po-
zavna), Matt Hazelka (pozavna), Zach Lucas (sak
sofoni), Charley Wagner (trobenta), Adam Rapa 
(trobenta)
Cena vstopnic: predprodaja 12,00 €; 10,00 € – študentje in 
dijaki (11. 9.–18. 10.); 14,00 € (19. 10.–21. 10.)

Inštrumentarij Youngblood Brass Banda je ena najbolj »kla-
sičnih« jazzovskih zasedb, katere zgodovina se vleče 100 let 
nazaj v čas zibelke jazza v New Orleansu! Toda iz žil jim brizga 
mlada, sveža kri in tako so se že zdavnaj zavihteli visoko na 
indie/hiphop lestvico mednarodnih atrakcij. Youngblood s 
strastjo in žarom delajo glasbo, ki presega rasne, geografske 
in celo časovne omejitve: od neworleanških groovov, jazza, 
funka, soula, začinjeno z najbolj svežim hiphopom.
Youngblood niso zgolj povprečni »trubači«: vsi po vrsti so 
fenomenalni glasbeniki, intenzivni performerji, ki na odru 
dajejo od sebe veliko več, kot je potrebno. 

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.

Pustno rajanje
Narodni dom Maribor

Primož Suhodolčan:  

Živalske novice
Igrajo: Andrej Zalesjak, Rok Matek/Gorazd Žilavec, 
Igor Štamulak, Medea Novak
SNG Nova Gorica in Gledališče Koper
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Živalske novice so namenjene otroški publiki. Na oder postav
ljajo junake in zgodbe, ki jih je pisatelj Primož Suhodolčan 
ustvaril kot serijo kratkih pripovedi za najmlajše bralce.

Ulrich Hub:  

Na Noetovi barki 
ob osmih
Igrajo: Saša Pavlin Stošić, Miha Rodman, Jose/
Tadej Pišek, Aljoša Ternovšek, Matjaž Višnar
Mini teater in Prešernovo gledališče Kranj

Humorna, a obenem provokativna obdelava dobro znane 
biblijske zgodbe.
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PARTNER BIVANJA GLASBENIKOV

KAJ KJE KDAJ 10/2017
Brezplačen izvod, naklada 2700 izvodov
Izdaja: Kulturnoprireditveni center Narodni dom Maribor, 
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Urednik: Boris Črnič
Besedila: David Braun, Tina Vihar, Tadeja Kristovič, Barbara Švrljuga Hergovich, 
Petra Hazabent, Mojca Pušnik, Boris Črnič
Lektoriranje: Alenka Klemenčič
Foto: arhiv Narodnega doma Maribor
Oblikovna zasnova: Didi Šenekar
Grafična realizacija: Grafični atelje Visočnik
Tisk: Collegium Graphicum d. o. o., Ljubljana

NAGR ADNA IGR A Z A ABONENTE

Sreča pri žrebu, užitek 
ob Rigolletu
V sodelovanju z Agencijo M iz Maribora že nekaj let uspešno sodelujemo v naši 
nagradni igri za abonente. Nagrajence, ki jih z naključnim žrebom izbere naš 
računalniški program, agencija popelje na enega izmed svojih kulturnih izletov. 
Letošnja poletna nagrajenca sta se udeležila izleta 
na Madžarsko z ogledom opere Rigoletto v kamno-
lomu St. Margarethen ob Nežiderskem jezeru, kar 
je bilo izjemno doživetje.
Naslednji žreb bo srečneža popeljal v predbožični 
Linz, prav tako z ogledom opere Rigolleto v eni 
najsodobnejših opernih hiš Evrope – Musicthe-
ater am Volksgarten. Držimo pesti, da nagrada 
pristane v vaših rokah! Seveda pa se lahko na 
izlet prijavite tudi individualno in preverite pestro 

kulturno ponudbo potovanj na spletni strani www.
agencijam.com ali po telefonu 02 250 98 86.

Z A  M L A D E
Spoznajmo brass band
Kulturni dnevnik
Dvorana Union
torek, 3. oktober, 11.00
ZELENI, RUMENI, BELI RED in IZVEN
četrtek, 5. oktober, 11.00
RDEČI, MODRI RED in IZVEN
Brass band Slovenija, Aleksander Čonč, dirigent
Cena vstopnic: 2,00 €

Spoznajmo brass band
1. koncert Cikla za mlade
Dvorana Union
četrtek, 5. oktober, 15.00
za IZVEN in CIKEL ZA MLADE
Brass band Slovenija, Aleksander Čonč, dirigent
Cena vstopnic: 5,00 €

Komentirani koncert
Brass band Slovenija (»glasbila iz medenine«, angl. brass) je 
prva klasična tovrstna zasedba v Sloveniji, kar pomeni, da je 
orkester sestavljen iz trobil in tolkal, kar mu daje specifičen 
žametni ton, ki ga glasbeniki pričarajo iz svojih trobil. Zasedba 
ne vsebuje pihal, kot je to sicer značilno za pihalne orkestre, 
niti godal, ki jih zasledimo v simfoničnih zasedbah, vendar 
lahko kljub temu odigra prav vsak program in se skoraj do po-
tankosti približa njegovi izvirni formi, tako po specifiki zvoka 
kot tudi iz tehničnega vidika. Orkester Brass band Slovenija 
sestavljajo večinoma študenti glasbe in akademsko izobraženi 
glasbeniki, ki jim je glasba mnogo več kot le hobi. Gre za mlad 
orkester, ustanovljen leta 2006, ki mu že peto leto dirigira 
mladi Mariborčan Aleksander Čonč, sicer študent glasbene 

kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Z orkestrom si 
prizadeva čim pogosteje nastopati ter predajati svoje znanje 
naslednjim generacijam.

Enimation, festival 
otroškega filma
Kulturni dnevnik
Lutkovno gledališče Maribor, Narodni dom 
Maribor
sreda, 11. oktober, 10.00
ORANŽNI RED
sreda, 11. oktober, 11.00
VIJOLIČNI RED
Društvo za razvoj filmske kulture

UPRIZORITVENE 
UMETNOSTI
Jean-Claude Carrière:

Zborovanje ptic
4. sezona sodobnih uprizoritvenih umetnosti Nagib
na oder
Mali oder Narodnega doma
četrtek, 19. oktober, 20.00
za IZVEN
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Nastopajo: Benjamin Krnetić, Petja Labović, Blaž 
Dolenc, Nejc Cijan Garlatti, Sara Dirnbek, Nataša 
Keser
Režija: Nina Rajić Kranjac
Prevod: Danica Geršak, kostumografija: Ljubica Če-
hovin  Suna, scenografija: Aleksander Vujović, izbor 
glasbe: Lea Čehovin, oblikovalec svetlobe: Martin 
Lovšin, produkcija: Gledališče Glej, koprodukcija: 

V prejšnji številki smo pomotna napisali napač-
na dneva pri programu Festivala Maribor.
Za napako se vam opravičujemo!

AGFRT Univerze v Ljubljani, organizacija: Društvo 
Nagib v sodelovanju z Narodnim domom Maribor
Cena vstopnic: 6,00 €; 5,00 € – dijaki, študenti, upokojenci, 
samozaposleni v kulturi; za brezposelne vstop prost 
(s potrdilom)

Uprizoritev s šestimi igralci in igralkami je namenjena štiri-
desetim gledalcem, ki se skupaj z igralsko zasedbo podajo 
na pot raziskovanja teksta, preko nastavkov, ki jih predstava 
ter ambient vzbudita v njih, pa tudi na potovanje po sebi. 
Predstava je sestavljena iz treh delov (zborovanje, puščava, 
sedem dolin), ki ob vpeljavi avtorske note vnaša svežino v 
sicer dramsko predstavo.
Število gledalcev je omejeno na 40, zato vam priporočamo 
rezervacijo vstopnice na info@nagib.si oziroma nakup preko 
spleta!

R A Z S T A V A
Umetniki za Karitas
Razstava
Narodni dom
ponedeljek, 16. oktober, 
17.00 – otvoritev
Razstava bo odprta do torka, 10. 11. 2017, 
ob delavnikih med 9. in 17. uro.
Vstopnine ni!

Azad Karim

O koloniji in avtorjih bosta spregovorili stalni spremljeval-
ki kolonije in razstav Jožica Ličen (voditeljica projekta) in 
Anamarija Stibilj Šajn, likovna kritičarka. Razstavo bo odprl 
podžupan Maribora gospod mag. Zdravko Luketič. Spremlja-
joči kulturni program bo obogatil Gianni Rijavec.
Škofijska Karitas Koper in Nadškofijska Karitas Maribor 
vabita na odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 22. 
med narodni likovni koloniji Umetniki za Karitas pod geslom 
»Pogum vse ljudstvo v deželi, govori Gospod« (Ag 2,4).

O S T A L O
Ko dvignem sebe, 
dvignem Maribor
3. festival
Izobraževalna in zabavnoozaveščevalna prireditev
Narodni dom
12.–14. oktober
Organizator: Društvo PUPILLAM, so.p.
Vstopnine ni!


