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www.zkst-zalec.si
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zanj direktor mag. Boštjan Štrajhar
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Od 19. septembra do 3. oktobra 2022

Vpisi abonmajev bodo potekali v TIC-u Žalec. 

TIC Žalec
Turistično-informacijski center Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec

tic@zkst-zalec.si

03 710 04 34 

od ponedeljka do petka med 10. in 17. uro, 
ob sobotah med 10. do 13. uro

Obveščamo vas, da stari sedežni red za gledališki abonma iz 
sezone 2019/2020 za stalne abonente ne velja več. Obdobje 
vpisa abonmajev je enotno za vse obiskovalce.

Zaradi dveletne prekinitve organiziranja abonmajskih 
programov bomo v sezoni 2022/2023 vpisovali samo en 
gledališki abonma. V primeru povečanega zanimanja bomo 
razpisali dodatni abonmajski dan za omenjene gledališke 
predstave.

Prodajna mesta vstopnic za druge prireditve:
•	 TIC	Žalec
•	 blagajna	v	Domu	ll.	slovenskega	tabora	Žalec						
	 eno	uro	pred	prireditvijo
•	 na	spletu:	zkst-zalec.kupikarto.si	

Pridržujemo si pravico do spremembe programov.

Vpis 
abonmajev 
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V prihajajočih letih lahko na globalnem nivoju pričakujemo 
obilje, mir, neizmerno skrb za okolje in izdatno notranje 
zadovoljstvo vseh ljudi. Težko je prikimati tej napovedi, a 
prav tako mi ne bi verjeli januarja 2020, če bi trdil, da bomo 
v prihodnjih dveh letih deležni policijske ure, prepovedi 
prehajanja občinskih meja, preganjanja in kazni, če bi se 
usedli na stopnišču cerkve in ob tem jedli burek. Malokdo je 
verjel v to, da je Rusija zmožna vojaške agresije na Ukrajino, 
da posledično prihajata energetska in prehranska kriza ter 
recesija. 
Napovedovanje prihodnosti je nehvaležno in težavno, pa 
čeprav drži, da se zgodovina ponavlja in da se današnje 
družbeno-ekonomske razmere zrcalijo v naši prihodnosti. 
Tega ne zmorejo niti najboljši brokerji. Veliko vlogo pri 
ugotavljanju, kaj nas čaka na naslednjem vogalu, ima 
namreč sreča. 
Sreča je stanje duha, občutimo jo, ko so naše želje in cilji 
izpolnjeni, od nje je odvisno tudi naše fizično zdravje. 
Ko nekaj dosežemo, si hitro postavimo nov cilj in tako 
se vrtimo v začaranem krogu kot mačka, ki lovi svoj rep. 
Vedno hočemo več in boljše. Frustracija in bolečina sta 
sicer res lahko gonilo napredka in prevečkrat tudi navdih 
v umetnosti. A zjutraj, ko vstanemo in je pred nami nov 
dan, moramo biti optimisti. Ne smemo dovoliti, da nam 
skrbi in vsesplošna negativnost ter nezaupanje vzamejo 
moč, da bomo v dnevu poskušali najti tudi čim več lepih, 
navdihujočih trenutkov in ga kot takšnega tudi doživeli. 
Odločitev je navsezadnje v naših rokah in prepričan sem, da 
lahko tudi gledališke predstave, koncerti, razstave in drugi 
razveseljujoči dogodki pripomorejo k polnjenju duše, duha 
in telesa v dnevih, ki prihajajo. 
 

mag. Boštjan Štrajhar, 
direktor ZKŠT Žalec

Nagovor 
direktorja
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Veliko časa je minilo, odkar smo vas nazadnje nagovorili 
z bogato vsebinsko zasnovo aktualne sezone kulturnih 
programov. Veseli nas, da vas lahko po več kot dveh letih, 
zaznamovanih s številnimi omejitvami in ukrepi zaradi 
znanih okoliščin, zopet povabimo k vpisu v naše abonmajske 
programe. 
V letošnji sezoni vas vabimo k vpisu v gledališki in citrarski 
abonma. Pri slednjem boste ljubitelji citrarske glasbe 
spremljali pet koncertov raznolikih zasedb oziroma uspešnih 
posameznikov, ki tej glasbi utirajo pot in jo utrjujejo na 
slovenski glasbeni sceni. Kot že vsa leta poprej je program 
skrbno pripravil umetniški vodja, citrar in pedagog Peter 
Napret, in ni dvoma, da bodo nastopajoči tudi tokrat 
zadovoljili glasbene potrebe poslušalcev.
Pri gledališkem abonmaju se obeta večja sprememba. V 
sezoni 2022/2023 bomo namreč vpisovali le en gledališki 
dan, saj težko predvidimo, koliko ljudi se bo po dveh letih 
»kulturne suše« odločilo za vpis. Razveselilo nas bo, če 
bo zanimanja za abonma veliko, to bi pomenilo, da ste še 
vedno željni kakovostnih gledaliških predstav in da ste 
kontinuirano ponudbo v zadnjem času pogrešali. V primeru 
izjemnega zanimanja bomo presodili o tem, ali razpišemo 
dodatni abonmajski dan. Sicer pa v abonmaju ostaja pet 
predstav slovenskih institucionaliziranih gledališč, kot je 
bilo to v navadi do sedaj. Pri izboru smo se osredotočili 
na kakovost in raznovrstnost predstav, pri čemer sicer 
prevladujejo komedije, kajti to je še vedno žanr, ki pritegne 
največ obiskovalcev. 
Abonma narodnozabavne glasbe, ki smo ga z umetniškim 
vodjo Andrejem Hoferjem pripravljali kar 16 sezon, se za 
zdaj poslavlja. Kljub temu boste privrženci tovrstne glasbe 
v naši ponudbi prišli na svoj račun, saj bomo organizirali 
posamezne koncerte narodnozabavnih ansamblov tako 

UVODNIK
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v dvorani kot pri fontani piv. Verjamemo, da vas bo v naš 
kulturni hram pritegnila tudi pestra paleta koncertov drugih 
glasbenih zvrsti, s katerimi smo poskrbeli za vse generacije 
in okuse.
Za naše mlajše obiskovalce bomo tudi letos pripravili 
abonma šolskih predstav, v enote Vrtcev Občine Žalec pa 
se po dveh letih vrača Vožkovo gledališče. Gledališka in 
glasbena vzgoja je namreč v primarnih letih odraščanja še 
posebej pomembna, če želimo, da otroci odrastejo v ljudi, 
ki bodo v svojih kasnejših obdobjih iskali različne kulturne 
užitke.
Pozabili nismo niti na razstavno dejavnost, ki ima v Žalcu 
že 50-letno tradicijo. Ravno v tem letu namreč mineva pol 
stoletja od odprtja prve razstave v Savinovem likovnem 
salonu. V tej sezoni bomo tako v salonu kot v Dvorcu 
Novo Celje spet gostili številne uveljavljene akademske 
ustvarjalce, s svojimi deli pa se bodo predstavili tudi 
ljubiteljski likovniki. Pri pripravi razstavnega programa nam 
pomaga umetnostna zgodovinarka mag. Alenka Domjan.
Vsi se nadejamo, da bomo letošnjo sezono prireditev lahko 
izpeljali brez večjih težav in vnovičnih omejitev in da se 
bomo v naših kulturnih prostorih srečevali v čim večjem 
številu. 

Naj kultura zopet zapolni in polepša naš vsakdan!

Nastija Močnik,
pomočnica direktorja za področje kulture



Predstave gledališkega abonmaja bodo ob ponedeljkih 
ob 19.30 v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec. 

14. novembra 2022
TUTOŠOMATO
SNG Nova Gorica, Gledališče Koper

12. decembra 2022
ČUDOVITA
Slovensko stalno gledališče Trst in SiTi Teater BTC

23. januarja 2022
ČUDEŽ
Narodni dom Maribor

Februar 2023
TIH VDIH
Mestno gledališče ljubljansko

13. marca 2023
PRAVI HEROJI
Slovensko ljudsko gledališče Celje

Gledališki 
abonma
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Tutošomato je četrta komedija, nastala izpod peresa člana 
igralskega ansambla SNG Nova Gorica Iztoka Mlakarja. Tudi 
tokrat je ostal zvest primorskemu narečju in spretni vpletenosti 
»balad in štroncad«. V Tutošomatu se loteva komedije Williama 
Shakespeara Ukročena trmoglavka. Stari mafijozo Baptista 
Minola, patriarhalni oče, želi kar najbolj zaščititi svoje tri hčere. 
A kaj, ko so vse močno svojeglave. Čeprav se Baptiste vsi bojé, se 
okoli njegove hiše kmalu začno zbirati snubci ... 
Iztok Mlakar je o predstavi dejal: »Zgodba ni enovita po kompoziciji. 
Malo zaradi narave ustvarjanja, ker smo v procesu uporabljali 
improvizacijo in se osredotočali na fizični izraz igralca, malo pa, 
ker me ne navdihujejo zbrana dela Flaminia Scale Il Teatro delle 
favole rappresentative, ki je prva objavljena zbirka scenarijev 
improvizirane komedije. Če jih bereš kot take, so pomanjkljivi, 
nedodelani, prava literarna katastrofa. Zgodbe so nepovezane, 
razburkane, nelogične, včasih zapeljejo v popoln absurd. Ampak ko 
uporabiš domišljijo, jih zapolniš z igralčevim artizmom, znanjem, 
komedijantsko karizmo, ima ta zmeda smisel.«

TUTOŠOMATO
14. novembra 2022

Komedija, 105 minut brez odmora

AVTOR: Iztok	Mlakar
REŽIJA: Vito	Taufer

IGRAJO: Iztok	Mlakar,	Urška	Taufer/Anuša	Kodelja,	Tjaša	Hrovat/
Lea	Cok,	Patrizia	Jurinčič	Finžgar/Lara	Fortuna	k.	g.,	
Luka	Cimprič,	Žiga	Udir,	Rok	Matek/Blaž	Popovski,	Matija	Rupel	
INSTRUMENTALNI TRIO:	Matjaž	Švagelj,	David	Šuligoj,	
Roman	Kobal

Foto: Peter Uhan/SNG Nova Gorica

SNG Nova Gorica in Gledališče Koper
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Čudovita je zgodba o nenavadni in unikatni lepoti vsakega 
človeka, ne glede na družbene standarde in pričakovanja drugih. 
Protagonistka je nekoliko čudaška samska ženska. Člani njene 
družine naj bi imeli »tam zunaj« bolj »normalno« življenje: službo, 
družino. Dejansko pa ni človeka brez vidnih ali prikritih šibkosti, 
nevroz, ki so vezane tudi na način življenja v današnjem svetu, 
kjer si v hipu lahko zmagovalec ali poraženec in kjer je treba 
ohranjati globalno prepoznavne standarde tako v poklicnem kot 
tudi v zasebnem življenju.
Družinsko srečanje, ki ga predstava uprizarja z besedami in 
petjem v živo, je zrcalo današnje družbe: Vita je s svojo zunanjo 
ekstravagantnostjo pod drobnogledom, dejansko pa so tudi 
ostali, »hitro živeči« obiskovalci vsak po svoje kronično sami. 
Samota je po besedah avtorja predstave eden od simptomov 
sveta, ki prihaja, saj je napisal: »Naš čas nas toliko spodbuja, da 
je ‘treba najti svojo pot’ in ‘realizirati svoje življenje, kot si sam 
želiš’, da se zdi, da na poti k samo-izpolnitvi vsak hodi po lastni 
prazni cesti. Kot da gresta individualizem in samota nekako z 
roko v roki.« Meja med zmagovalci in poraženci postane tako zelo 
labilna.

ČUDOVITA
12. decembra 2022

Glasbena komedija, 75 minut brez odmora

AVTOR: Jure	Karas
REŽIJA: Tijana	Zinajić

IGRAJO: Vesna	Pernarčič,	Primož	Forte,	Franko	Korošec,	
Tina	Gunzek,	Urška	Bradaškja	in	Joži	Šalej

Foto: Agnese Divo

Slovensko stalno gledališče Trst in SiTi Teater BTC
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V zakonu Jane in Petra že nekaj časa pošteno škriplje. Vendar: 
zbrala sta pogum in se odločila obiskati partnerskega svetovalca. 
Jima bo v seansi, ki jo vodi izkušen terapevt, uspelo rešiti svoj 
odnos? Napeto razmerje dveh, ki sta si do ušes zaljubljena dahnila 
usodni DA, skupaj v dobrem in slabem. A kaj, ko se zdi, da sta tisto 
»dobro« že porabila v prvih letih zakona …
Je ostalo le še »slabo«? Tik pred prepadom se odločita za zadnji 
poskus ‒ obisk terapevta. Jima bo uspel ČUDEŽ?

ČUDEŽ
23. januarja 2023

Komedija, 135 minut z odmorom

AVTOR: Daniel	Glattauer
REŽIJA: Samo	M.	Strelec

IGRAJO: Tina	Gorenjak,	Primož	Vrhovec,	Jaša	Jamnik

Foto: Dejan Nikolič

Narodni dom Maribor

11



Tamala ima sestro Petro in brata Marjana, ki sta od nje starejša 
več kot 10 let, ter mamo, ki je ne razume. Vse štiri je prizadela 
nedavna izguba očeta in nanje vplivala bolj, kot so si to pripravljeni 
priznati. Petra, ki s fantom Janezom živi v Ljubljani, kljub ljubečemu 
razmerju, polnem duhovitosti, preživlja žalostno, še nerazkrito 
zgodbo, 34-letni Marjan pa še vedno živi doma in je tudi zaradi 
nekdanje partnerice Maje, matere svojega otroka, le senca tega, 
kar je bil nekoč. In Maja ravno na ta dan prihaja na obisk. A Tamala 
vidi preko dogajanja »tukaj in zdaj«. Ta večer je njena zgodba, ki 
jo pripoveduje iz časa, ko ljudje okoli nje niso več tisto, kar so bili, 
nekaterih morda celo ni več. V enem dejanju in v realnem času 
se pred nami počasi in nežno razpre zgodba družine, katere male 
tragedije so tragedije vseh nas. Tih vdih je zgodba o slovenski 
družini, ki noče obsojati tistega, kar smo, ampak zgolj opazovati 
tisto najbolj človeško v nas.

TIH VDIH
Februar 2023

Komična drama, 110 minut brez odmora 

AVTOR: Nejc	Gazvoda
REŽIJA: Nejc	Gazvoda

IGRAJO: Mirjam	Korbar,	Jure	Henigman,	Ajda	Smrekar,	Matej	Puc,	
Tjaša	Železnik,	Lara	Wolf	k.	g.	

Foto: Peter Giodani

Mestno gledališče ljubljansko
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Pogrebna dejavnost je lahko v potrošniški družbi donosen posel 
in tega se dobro zaveda Ingemar Ferš, ki želi svoje privatno 
pokopališče v Mariboru »Večno razkošje« spremeniti v najbolj 
moderen grobarski resort v Evropi. Pokopališče morajo zaradi 
ureditve množičnega grobišča za domobrance preseliti na novo 
lokacijo, tam pa odkrijejo jamo, polno partizanskih kosti. Težaško 
delo ločevanja in selitve mora opraviti enonogi Canek. Lačni psi 
mu odnesejo domobranske kosti, zato se Ferš spomni, da bi v 
množično domobransko grobišče pač prenesli partizanske kosti, 
ki jih je Canek našel na novi lokaciji. »Kosti so kosti in ne ljudje, 
in zaradi njih je samo prepir,« pravi Ferš, »zato je čas, da jih 
zakopljemo.« 
Avtohtona črna komedija Pravi heroji se brez dlake na jeziku loti 
mnogih nevralgičnih točk sodobne slovenske družbe – razprodaje 
državnega premoženja tujcem, divje privatizacije, nenehne delitve 
na naše in vaše, nerazčiščenega odnosa do polpretekle zgodovine, 
izkoriščanja malega človeka, sumljivih poslov, podivjanega 
potrošništva, pohlepa po bogastvu in politike. 

PRAVI HEROJI
13. marca 2023

Šarfna komedija, 100 minut z odmorom

AVTOR: Rok	Vilčnik	rokgre
REŽIJA: Samo	M.	Strelec

IGRAJO: Aljoša	Koltak,	Renato	Jenček,	Lucija	Harum,	
Gojmir	Lešnjak	Gojc	k.	g.,	Rastko	Krošl,	Tarek	Rashid

Foto: Jaka Babnik/SLG Celje

SLG Celje
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23. oktobra 2022 ob 17. uri 
v dvorani Glasbene šole »Risto Savin« Žalec

CITERART

20. novembra 2022 ob 17. uri 
v dvorani Glasbene šole »Risto Savin« Žalec

CITRLAJF

15. januarja 2023 ob 17. uri  
v avli Doma II. slovenskega tabora Žalec

KONCERT ZVESTIH POSLUŠALK 

19. februarja 2023 ob 17. uri 
v avli Doma II. slovenskega tabora Žalec

ANA JAGRIČ 

12. marca 2023 ob 17. uri 
v avli Doma II. slovenskega tabora Žalec

ANA PLAHUTNIK IN JANJA BRLEC 

Citrarski
abonma

Prvi in drugi koncert citrarskega abonmaja bosta v dvorani glasbene 
šole zaradi predsedniških in lokalnih volitev, ki se izvajajo v avli Doma II. 
slovenskega tabora Žalec. Hvala za razumevanje. 

14



Zveneče strune spet vabijo k obisku koncertov nove sezone 
citrarskega abonmaja. Ta butični koncertni cikel se pri 
življenju drži že dvanajsto leto! Res je, da sta bili zadnji dve 
leti bolj skromni, da so nekateri koncerti bolj, drugi manj 
obiskani, a koncerti so in občinstvo odhaja z njih zadovoljno 
in obogateno za glasbena doživetja.
Naša majhna Slovenija ima bogato citrarsko sceno in tokrat 
črpamo program spet kar iz »domačega bazena«. Ponujamo 
vam že znana imena, a tokrat v novih, svežih zasedbah. Prav 
gotovo ne gre zamuditi novih skupin z zanimivima imenoma 
CiterArt in Citrlajf, saj v teh projektih sodelujejo naše 
najboljše mojstrice tega glasbila. Generacijski razpon je kar 
širok, od koncerta zvestih poslušalk, kjer igrajo predvsem 
citrarke tretjega življenjskega obdobja, do zelo mlade 
obetavne citrarke Ane Jagrič, ki šele končuje osnovno šolo. 
Posebna poslastica bo tudi zadnji koncert v marcu s pevko 
Ano Plahutnik in citrarko Janjo Brlec.

Lepo vabljeni, da v novi sezoni obiščete kakšnega od 
ponujenih koncertov, najbolje kar vseh pet!
 

Peter Napret
umetniški vodja 
citrarskega abonmaja 
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V skupini CiterArt igrajo tri učiteljice citer Jasmina Levičar, Irena 
Tepej in Damjana Praprotnik, ki poučujejo na glasbenih šolah 
po Sloveniji, vse pa se ukvarjajo tudi s poučevanjem starejših 
citrarjev in vodijo citrarske skupine. Igrajo v različnih zasedbah, 
pred časom pa so se združile v skupino CiterArt, da občinstvo na 
svojih koncertih prepričajo, da igrajo najlepši inštrument. Vabijo 
nas, da se jim pridružimo na sprehodu skozi glasbene zvrsti. 
Navdihuje jih prav raznolikost tega glasbila in v želji po skupnem 
muziciranju poustvarjajo melodije za vse letne čase, za vse 
vremenske razmere, za vse trenutke v dnevu ter za vsa človeška 
razpoloženja.

CITERART
23. oktobra 2022 

Foto: osebni arhiv
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Izkušene citrarke Doroteja Bedenik, Tajda Krajnc, Hana Hren, 
Eva Novak in Irena Anžič so se združile z željo po kakovostnem 
komornem muziciranju. Nekatere med njimi so učiteljice citer, 
druge pa mogoče tudi kdaj zajadrajo v pedagoške vode. Poudarek 
njihovega glasbenega ustvarjanja je na umetniški in tehnični 
dovršenosti. Raziskujejo zven citer. Izvajajo kakovostne skladbe, 
tako originalne kot priredbe, različnih glasbenih zvrsti, vse 
od jazza do stare, sodobne, filmske, pop rock in etno glasbe. 
Umetniški vodja Irena Anžič poskrbi, da z atraktivnim programom 
približajo citre vsem generacijam.

CITRLAJF
20. novembra 2022

Foto: osebni arhiv
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Koncert zvestih poslušalk bi moral biti že v lanski koncertni 
sezoni, a je zaradi znanih razlogov odpadel. Tokrat se toliko bolj 
veselimo nastopa treh citrarskih skupin, katerih člani si življenje 
v tretjem življenjskem obdobju lepšajo s citrami. Nastopile bodo: 
Srebrne strune ‒ citrarski orkester Društva upokojencev Litija pod 
vodstvom Anite Veršec, citrarska skupina Marjanke ‒ citrarska 
skupina Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje pod 
vodstvom Irene Tepej ter Notice ‒ citrarska skupina Kulturnega 
društva Domžale, ki deluje pod vodstvom Petra Napreta. Večina 
članic teh skupin zvesto obiskuje naše koncerte, tokrat pa bodo 
same zacitrale na skupnem koncertu.

KONCERT ZVESTIH 
POSLUŠALK 
15. januarja 2023
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Ana Jagrič je rojena v Brežicah, obiskuje osnovno šolo v Pišecah in 
Glasbeno šolo Brežice, kjer je s sedmimi leti pri prof. Aniti Veršec 
pričela pouk citer. Igra v Citrarskem orkestru GŠ Brežice in komorni 
skupini. S citrami se udeležuje tekmovanj po Sloveniji (TEMSIG in 
tekmovanje Celeia) ter Nemčiji, povsod je vedno med najvišje 
uvrščenimi. Na zadnjem tekmovanju v Nemčiji je bila najboljša v 
svoji starostni kategoriji in je na zaključnem koncertu tekmovanja 
igrala obvezno skladbo. Povabljena je bila na sprejemni izpit na 
Visoko šolo za glasbo in gledališče v Münchnu za tako imenovani 
»Jungstudium«. Trenutno čaka rezultate tega sprejemnega izpita, 
saj želi svoje izobraževanje nadaljevati v Nemčiji.

ANA JAGRIČ
19. februarja 2023 

Foto: osebni arhiv
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Pevka Ana Plahutnik se je izobraževala pri prof. Nini Kompare 
Volasko in prof. Tatjani Vasle, sedaj pa študira solopetje na 
ljubljanski akademiji za glasbo v razredu prof. Matjaža Robavsa. 
Prejela je že več visokih nagrad na tekmovanjih pri nas in v tujini. 
Nastopa na raznih prireditvah in koncertih ter v predstavah 
Poletnega gledališča Studenec pri Škocjanu. Večkrat zapoje tudi 
ob spremljavi svojega očeta, citrarja Tomaža Plahutnika.
Janja Brlec je ena najuspešnejših citrark tako pri nas kot v tujini in 
seveda dobro znana našemu občinstvu, saj je v okviru citrarskega 
abonmaja že velikokrat nastopila solistično ali pa v različnih 
zasedbah. Z veliko vnemo se trudi širši javnosti približati citre kot 
koncertni instrument velikih razsežnostih in neomejenosti, zato 
se pojavlja v raznolikih glasbenih stilih.
Ana in Janja sta pred časom združili moči in izvedli že nekaj 
lepih nastopov, celo za državni protokol. V Žalcu bomo slišali 
raznovrstno slovensko glasbo v njunih priredbah za citre in vokal. 

ANA PLAHUTNIK 
IN JANJA BRLEC
12. marca 2023 

Foto: osebni arhiv
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Tri predstave bodo v dopoldanskem času v Vrtcih Občine Žalec, 
predstava Juri Muri v Afriki pleše pa v dvorani Doma II. slovenskega 
tabora Žalec ob 17. uri.

Več informacij bodo starši dobili na roditeljskih sestankih v vrtcih.

November 2022
ČAROBNI POTOČEK
Glasbeno gledališče Melite Osojnik 

December 2022/januar 2023
PREDSTAVA PRESENEČENJA
Vzgojiteljice Vrtcev Občine Žalec 

31. marca 2023
JURI MURI V AFRIKI PLEŠE
Plesni Teater Ljubljana

Marec–april 2023 
SOSEDA IN POL
KU-KUC gledališče

Vožkovo 
gledališče
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ČAROBNI POTOČEK
November 2022

Glasbeno-animacijska predstava, 35 minut
Primerna za otroke, starejše od 3 let.

AVTORICA: Melita	Osojnik
GLASBA: Matjaž	Jarc

IZVAJA: Melita	Osojnik

Ida je deklica, ki ima skoraj vse, kar si želi, le prijateljev nima, da 
bi se z njimi igrala. Nekega dne pa se domisli, da bi v potoček, ki 
teče mimo hiše, vrgla žogico, spustila ladjico ali listke marjetice. 
Morda pa jih kdo najde in se pride k njej igrat. O, kako bi bilo to 
lepo. Morda pa bi drug drugega še česa naučili ... 

Glasbeno gledališče Melite Osojnik

Foto: arhiv GG Melite Osojnik
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Juri Muri se noče kopati in pobegne v Afriko. Kmalu osvoji puščavo 
in živali ga sprejmejo za svojega prijatelja. V Afriki med drugim 
spozna, da človek »… lahko najde gostoljubno in odprto ljudstvo, 
ki ga sprejme in ga poduči, kaj je v življenju prav in kaj narobe, kaj 
je zabloda in kaj predsodek in ne nazadnje, kako pomembno je 
biti čistoče vzor, ne le telesne, tudi tiste notranje, ki tke pristne 
prijateljske vezi,« pravi Saša Pavček o pripovedi svojega očeta. 
S pomočjo afriških ritmov, glasbe v živo, lutk nenavadnih velikosti 
in veliko plesa predstava pripoveduje o geografiji, barvah in 
razlikah na tem svetu.

JURI MURI 
V AFRIKI PLEŠE
31. marca 2023

Glasbeno-plesno-gledališka predstava, 40 min
Primerna za otroke, starejše od 3 let.

AVTOR ZGODBE: Tone	Pavček
REŽISERKA: Ivana	Djilas
KOREOGRAFKA: Maša	Kangao	Knez
AVTOR GLASBE: Blaž	Celarc
IZVAJALCI IN SOUSTVARJALCI: Blaž	Celarec,	Jose	–	Joseph	
Nzobandora,	Maša	Kagao	Knez,	Vito	Weis/Gašper	Kunšek

Plesni Teater Ljubljana

Foto: Luka Gorjup
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Dihur Dihurči in pav Pavli, najboljša soseda na svetu, se skupaj 
odpravljata na Jamajko, ko spoznata, da lahko na sanjsko 
potovanje odpotuje le eden. Kateri od živalskih prijateljčkov bo 
ostal doma? Njuno prijateljstvo se znajde na veliki preizkušnji.
Skozi razgibano zgodbo, ki se odvija ob pravljicah, odlični reggae 
glasbi, tekmovanju in nedolžnem sosedskem nagajanju, otroci 
prepoznajo pripetljaje iz resničnega sveta in se skozi smeh in 
napete situacije veliko naučijo.
Prijatelja nas opomnita na naše človeške slabosti in pokažeta, da 
se tekmovalnost in nevoščljivost ne splačata. Bolj se obnesejo 
prijateljstvo, sodelovanje in spoštovanje različnosti. Zaradi 
dihurjih dimčkov se boste držali za nos, ob sosedskih prigodah 
se boste od smeha držali za trebuh in ob koncu predstave še 
za roke, saj nas bosta živalska prijatelja spomnila, kaj je pravo 
prijateljstvo.

SOSEDA IN POL
Marec–april 2023

Otroška predstava, 35 minut
Primerna za otroke, starejše od 3 let.

IDEJNA ZASNOVA, SCENARIJ IN REŽIJA: Urška	Raščan
IGRAJO: Petra	Jauk,	Luka	Slavic,	Urška	Raščan

KU-KUC gledališče

Foto: arhiv KU-KUC gledališče
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Šolske	predstave	bodo	v	dopoldanskem	času	v	
dvorani	Doma	II.	slovenskega	tabora	Žalec.	

10. januarja 2023
MAČEK MURI
Slovensko ljudsko gledališče Celje

16. februarja 2023
GOZD RAJA!
Dječje kazalište Dubrava in Gledališče Glej

7. marca 2023
ELVIS ŠKORC, GENIALNI ŠTOR
Drama SNG Maribor

Šolske 
predstave
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Le kdo ne pozna črnega simpatičnega mačkona Murija, ki se v svojem 
mačjem življenju spopada tudi z resnimi težavami, kot je zaljubljenost. 
Muri je prav po mačje zatrapan v najlepšo izmed vseh muc, Muco Maco. 
Kako osvojiti srce »prave mačje Parižanke«, predstavlja za Murija prav 
posebno trd oreh. Zgodba o ljubezenskih pripetljajih med Murijem in 
Maco se prepleta z zgodbo o mačjem roparju Čombetu, ki s svojimi 
vragolijami ne da spati policajema Muclju in Maclju. In ne samo to 
– Veliki Čombe prijateljuje z Muco Maco in dela Mačka Murija prav 
pošteno ljubosumnega. V predstavi bodo v živo odpeti songi Jerka 
Novaka, ki so danes skorajda že ponarodeli. V predstavi je uporabljena 
tudi glasba iz Rossinijeve opere Seviljski brivec Arija Figara in Vesela 
krava Igorja Leonardija.
Kajetan Kovič (1931) je eden najboljših sodobnih slovenskih pesnikov in 
pisateljev. V otroški literaturi je ustvaril večne junake, ki razveseljujejo 
generacijo za generacijo otrok in tudi odraslih. Njegovo kultno mačjo 
pravljico Maček Muri (1975) je za celjski oder priredila Romana Ercegovič.

MAČEK MURI
10. januarja 2023

Igra za otroke, 75 minut brez odmora
Predstava je primerna za učence druge triade.

AVTORJA: Kajetan	Kovič	in	Jerko	Novak
REŽIJA: Matjaž	Latin
IGRAJO: Andrej	Murenc,	Manca	Ogorevc,	Urban	Kuntarič/Bojan	
Umek,	David	Čeh,	Žan	Brelih	Hatunić,	Lucija	Harum,	
Damjan	M.	Trbovc,	Aljoša	Koltak,	Tanja	Potočnik	

Foto: Jaka Babnik/SLG Celje 

Slovensko ljudsko gledališče Celje
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Osrednja nit uprizoritve so basni o ježku in njegovem najboljšem 
prijatelju medvedku. Živita v gozdu, ki ga skupaj raziskujeta, v 
njem srečujeta druge živali ter opazujeta naravo, gozdne pojave in 
spremembe letnih časov. Skozi njun odnos se razkrivajo teme, kot so 
prijateljstvo, samota, strpnost, občutljivost, čudenje nad svetom in 
veselje do življenja. Po poteh Ježka in Medvedka se otroci odpravijo na 
pustolovščino življenja, njegovih tegob, lepot in skrivnosti.
Ideja predstave je ustvariti zveneče »gozdno gledališče«, ki je v 
materialnem smislu organsko zgrajeno iz predmetov narave. V njem 
gozdne rastline, deli dreves, korenine, gozdni sadeži in drugi v naravi 
najdeni predmeti oživijo kot glasbeni instrumenti, lutke ali scenografija.
Gledališki kritik Ivo Gruić je o predstavi zapisal: »Izjemna likovnost 
in krasen zvok, spojena z vrhunskim artizmom, nas odmaknejo od 
običajnega, a od mladih gledalcev terjajo napor aktivnega gledanja. Ta 
je nato nagrajen z veseljem razumevanja in užitkom doživljanja.«

GOZD RAJA!
16. februarja 2023

Lutkovno-glasbena pravljica za otroke, 40 minut
Predstava je primerna za učence prve triade.

AVTOR: Ajda	Rooss	(po	motivih	zgodb	Sergeja	Kozlova)
REŽIJA IN KONCEPT: Peter	Kus

IGRAJO: Petra	Kavaš,	Bruno	Kontrec,	Gregor	Hrovat,	Ivan	Štrok

Foto: Ivo Hans Avberšek 

Dječje kazalište Dubrava in Gledališče Glej
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Predstava prek gledališke prakse najstnikom na duhovit način 
predstavlja »zamotan svet trinajstletnika, ki že od drugega razreda 
naprej ve, da bo izumitelj«. Elvis je namreč prvih deset let mirno 
kraljeval v središču vesolja in dobro ohranjal svojo nebesno pozicijo 
kljub občasnim invazijam domačega »monstruma« v podobi desetletne 
sestre Ele. A nekega dne se je začelo vse spreminjati. Ko je iz glasnega 
družinskega zavetja Škorcev nepričakovano odletel oče Peter, se je 
Elvisu in Eli začel sesuvati svet.
Ko pa je mama nekega dne udarila z novico, da je noseča, ni bilo več 
poti nazaj. Treba je bilo iti naprej, ampak kako? Kot da ni dovolj kruto 
že dejstvo, da se mora pri svojih trinajstih ukvarjati z nenormalnimi 
posledicami ločitve, da se spopada s težavnim plavanjem po hormonski 
lavi, ki ga meče pred noge Hane, najlepšega genskega zapisa v zgodovini 
... Vse, kar ga pomirja v tem »sranju«, v katerem se je znašel, je misel 
na Hano in čokolado. Brez pomoči babice Vilme, ki poskuša sanirati 
čustveno in gmotno škodo, nastalo po številnih potresih sunkih, bi 
Škorci kratko malo »pocrkali«.

ELVIS ŠKORC, 
GENIALNI ŠTOR
7. marca 2023
Duhovita mladinska uprizoritev o zakompliciranem odraščanju, 
80 minut brez odmora. Predstava je primerna za učence tretje 
triade.

AVTORICI: Janja	Vidmar	in	Maja	Borin
REŽIJA: Mateja	Kokol
IGRAJO: Matija	Stipanič,	Liza	Marijina,	Gorazd	Žilavec,	
Minca	Lorenci,	Irena	Varga,	Viktor	Hrvatin	Meglič
 

Foto: Damjan Švarc

Drama SNG Maribor

28



Savinov likovni salon Žalec

Dvorec Novo Celje

Razstave 
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Pripoved v slikarstvu se močno odraža v času romantike. Slika se je 
v tem umetniškem obdobju dotikala raznorodnih vsebin: duhovnih, 
čustvenih, literarnih, eksistencialnih … Vpletanje pripovedi se 
je odražalo na različne načine. Ena izmed možnosti, kako sliko 
zapolniti s specifično vsebino, je ta, da v sliko/krajino »naseliš« 
človeško figuro. S pojavom figure v krajini se pojavi tudi možnost 
novih vsebin, ki aktivirajo slikarja in gledalca ter dopuščajo nove 
interpretacije nastalega dela. Člani Likovne sekcije KUD Žalec so se 
poigravali z možnostjo, kako naseliti figuro v krajino, kako kadrirati 
in proporcionalno zgraditi odnos med figuro in krajino ter kako 
odpirati možnosti dodatnih vsebin v sliki.

KRAJINA IN PRIPOVED
8. septembra – 1. oktobra 2022

Razstava članov Likovne sekcije KUD Žalec

MENTOR: mag.	Uroš	Potočnik	

Julijana Juhart: Zlati Grič, akril na platnu

SAVINOV LIKOVNI SALON ŽALEC
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Nežnost cvetja in toplina barv izpostavljata čutno iskanje odnosov 
v postavitvi, obliki cvetja, kompoziciji. Namen pa je, da iz mini dela 
poiščemo in spoznavamo sebe, odnos do opazovanja objekta, 
način slikanja nanosov, odnose med toplimi in hladnimi barvami 
ter spoznavamo svoje palete barv. Vse to nam daje ustvarjalno 
moč, da iz mini dela ustvarimo maksi delo z vsemi vrednotami, 
da tudi velika slika ne izgubi komunikacije z gledalcem. Za dosego 
rezultatov so bile uporabljene različne tehnike, odnosi, materiali, 
sodelujoči pa so pri tem pokazali umetniško širino, ki se vidi 
predvsem pri izstopajočih delih. Nekatera dela že na prvi pogled 
vznemirjajo in pritegnejo opazovalca, drugim moramo nameniti 
minuto pozornosti več. Podobno je tudi z deli letošnjih ustvarjalcev.

MINI, MAKSI – 
CVETJE JE VESELJE!

6. oktobra – 5. novembra 2022

Razstava članov Likovnega krožka UTŽO Žalec

MENTOR:	Oskar	Sovinc

Lidija Tamše: Cvetlična dvojina, 2022, olje na platnu 

SAVINOV LIKOVNI SALON ŽALEC
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Likovna vzgoja ponuja široke možnosti aktivnega sodelovanja 
in ustvarja pogoje za kreativno delo. Je pomemben cilj vzgoje 
in izobraževanja s poudarkom na treh povezovalnih elementih 
človekove eksistencialne nujnosti: zaznavanju, mišljenju in 
praktičnem delovanju. Zato so pregledi vsakoletne produkcije 
tega področja tudi kazalniki, ki govorijo o stopnji presežkov. 

ABSTRAKCIJA 
IN STILIZACIJA 
V OTROŠKIH DELIH

Maj 2023

Razstava	učenk	in	učencev	osnovnih	šol	
Spodnje	Savinjske	doline

SAVINOV LIKOVNI SALON ŽALEC
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Umetnost devetdesetih je uveljavila radikalno drugačen odnos med 
umetniškim predmetom, umetnikom in publiko, kot je bil do tedaj 
v veljavi. Prednost je dala situaciji, interakciji in sodelovanju, ki ima 
neposredne implikacije v realnem življenju. Tako so krenili nekateri 
umetniki v prostorske postavitve, medij zvoka, performativnost, k 
uporabi novih tehnologij ali celo pisanju in branju, kar je postalo 
njihovo orodje za vsebinske pripovedi. Vendar so mnogi ostali pri 
tradicionalnih likovnih praksah (slikarstvo, kiparstvo), s katerimi 
enako močno, četudi v romantičnem pridihu, kritično vrednotijo 
preproste življenjske procese in stvari okoli nas. V tem kontekstu 
smo tudi oblikovali razstavno sezono za leto 2022/23. 

Novi cikel razstav:
ODSEVI 
REALNEGA OKOLJA 
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Marika Vicari (1979, Vincenza, Italija) je leta 2003 diplomirala iz slikarstva 
pri prof. Carlu Di Racu na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah, leta 
2005 pa magistrirala iz vizualne umetnosti na Fakulteti za oblikovanje 
in umetnost na Univerzi za arhitekturo v Benetkah. Sodelovala je na 
site-specific projektih z umetniki, kustosi in mednarodnimi fotografi, 
med katerimi so pomembna imena: Hans Ulrich Obrist, Lewis Baltz, 
Guido Guidi, Mona Hatoum, Antoni Muntadas, Armin Linke in Angela 
Vettese. 
V svojem opusu, ki bo na ogled v Savinovem likovnem salonu, umetnica 
sledi popotovanju po gozdovih, kjer se na črno-beli podlagi odvija 
čuteč odnos do narave in njena ujetost v neskončni tišini in samoti 
mogočnih debel, ko koraki postanejo le še prisluh notranjemu impulzu. 
Od leta 2000 beleži številne samostojne in skupinske razstave v Evropi, 
ZDA, Mehiki, Braziliji, Kanadi in na Kitajskem. Njena dela so umeščena 
v javne in zasebne zbirke v Evropi, Kanadi, ZDA in Združenih arabskih 
emiratih. Redno sodeluje na umetniških sejmih v Evropi in Kanadi. 
Skupaj z Jernejem Forbicijem sta kustosa mednarodnega festivala 
ArtStays na Ptuju. Živi in dela v Vicenzi (Italija) in Strnišču.

Marika Vicari in Jernej Forbici: 
NARAVA GOVORI 
IN MI MOLČIMO

November–december 2022 

Marika Vicari: Kakor hodim (53 od 204), 2018, grafit in akvarel na lesu, 20 x 20 cm

SAVINOV LIKOVNI SALON ŽALEC
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Jernej Forbici (1980, Maribor) je diplomiral iz slikarstva pri prof. Carlu Di 
Racu na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah, nato pa magistriral 
iz vizualnih in uprizoritvenih umetnosti. V osrčju vseh dosedanjih zgodb 
umetnik izpod čudovite barvne koprene odkriva bolečino do srhljivih 
podob od človeka uničujoče narave. Na videz romantične pokrajine so 
tako le zavesa, izza katere se odvija ekološka drama.   
Od leta 1999 je svoje delo predstavil na številnih samostojnih in 
skupinskih razstavah v različnih evropskih državah, v ZDA, Kanadi, 
Argentini, na Kitajskem, v Italiji, Avstriji, Franciji, Luksemburgu in bil 
gost bienalnih prireditev: Hicetnunc, Pordenone (2003), IBCA, Praga, 
Nemški paviljon (2005), Accade, 52. Beneški bienale (2007), 54. Beneški 
bienale, paviljon Arsenale (2011). Leta 2009 mu je Akademija likovnih 
umetnosti v Benetkah posvetila retrospektivo v Magazzini del Sale 
(kustos Carlo Di Raco). Leta 2011 je bil po objavi svoje prve monografije 
in predstavitvi petih retrospektiv v Italiji in Sloveniji povabljen k 
sodelovanju na razstavi Il fuoco della natura v Trstu. Leta 2012 je prejel 
štipendijo slovenskega ministrstva za kulturo in možnost umetniškega 
izpopolnjevanja v Londonu, kjer se je posvetil študiju angleških 
mojstrov. Trenutno živi in dela med Strniščem in Vicenzo (IT).

Jernej Forbici: Novi dokumenti, 2021, akril in olje na platnu, 20 x 20 cm
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Peter Koštrun (1979, Ljubljana) je leta 2007 diplomiral na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikovanje (oddelek za fotografijo) v Ljubljani. V 
domačem in mednarodnem prostoru razstavlja od leta 2003. Je eden 
najvidnejših slovenskih fotografov in izredni profesor na oddelku 
Fotografija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. 
Deluje predvsem na področju zaznave okolja in razmerja med 
pogledom in dotikom, ki ga usmerja v tragične podobe iz narave kot 
posledice človekovega ravnanja.   
Svoje delo je doslej predstavil na številnih pomembnih razstavah doma 
in po svetu, med drugim Skoraj pomlad, 100 let slovenske umetnosti v 
Umetnostni galeriji Maribor (2012), Moments, Mottard & Jenray, Liege 
(2012), Vrijeme je sad, Foto galerija Lang, Samobor (2012) in Singularity 
2004‒2014, s katero se je leta 2014 predstavil v dunajski galeriji Photon, 
Sense Of Place Bozar Expo Bruselj, Tišina in Slutnja v Centru sodobne 
umetnosti Celje (2004, 2016) Reprodukcija dotika »Paviljon« MSUM 
Ljubljana, Premonition, Photon Gallery Vienna na Dunaju (2019) ter 
nenazadnje na skupinskih razstavah, kot so Back to Black v Galeriji 
Photon Ljubljana in No Borders? v Rathaus Graz v letu 2022. Njegova 
dela se nahajajo v zbirki Essl na Dunaju in v zbirki Kabineta slovenske 
fotografije pri Gorenjskem muzeju v Kranju. Živi na Brnici pri Žalcu. 

Peter Koštrun: 

ATMOSFERA ČASA 

Januar–februar 2023 

Peter Koštrun: Kup plevela, 2022, fotografija

SAVINOV LIKOVNI SALON ŽALEC
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Staš Kleindienst (1979) je leta 2007 diplomiral na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani, leta 2009 pa tam tudi magistriral. 
Njegovo slikarstvo zaznamujejo specifične zgodbe, vezane na ruralno 
okolje, in izjemna tehnična izpiljenost ter slikarska virtuoznost, ki pa 
mu ni samoumevna, ampak jo teoretsko premišljevanje, oplojeno z 
globokim razumevanjem likovne tradicije, nenehno prevprašuje in 
izpopolnjuje. Vendar Staš Kleindienst ni samo slikar, je tudi pronicljiv 
opazovalec družbe, njenih zablod in skrb vzbujajoče poti, ki jo ubira, 
kar pa kljub vsemu slika s humorjem in optimizmom (iz pogovora z 
Majo Kač, 5. 6. 2022, MMC RTV SLO).
Njegova dela so nepogrešljiva na pomembnih skupinskih razstavah in 
vključena v več zasebnih in javnih zbirk. Leta 2018 je kuriral razstavo 
študentov z naslovom 12 razlogov za slikanje v Galeriji ŠKUC. Leta 2019 
mu je Univerza v Ljubljani podelila priznanje pomembnih umetniških 
del. Je dobitnik nagrade OHO. Živi in dela v Vipavi.

Staš Kleindienst: 

NAPLASTENE ZGODBE 
TEGA SVETA

Marec–april 2023

Staš Kleindienst: Pripovedi, 2022, olje na platnu, 120 x 160 cm

SAVINOV LIKOVNI SALON ŽALEC
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Franc Solina (1955, Celje) je maturiral na oddelku intenzivne matematike 
na Gimnaziji Bežigrad (1974) in nadaljeval šolanje na Univerzi v 
Ljubljani, kjer je diplomiral in magistriral iz elektrotehnike. Leta 1987 
je doktoriral iz računalništva na Univerzi Pensilvanije v Filadelfiji. Leta 
1991 je ustanovil Laboratorij za računalniški vid, ki še danes deluje na 
Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI). Kot dekan je FRI vodil 
med letoma 2006 in 2010. Od leta 2012 predava tudi na magistrskem 
študiju Video in novi mediji na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani. Z novomedijsko umetnostjo se je začel ukvarjati 
leta 1995, ko je sodeloval s prof. Srečem Draganom pri produkciji 
interaktivnih umetniških instalacij. Skrbel je za tehnično plat številnih 
Draganovih umetniških projektov, hkrati pa je začel razvijati tudi svoje 
lastne umetniške ideje, ki jih je razstavljal na prireditvah novomedijske 
umetnosti. Pred desetimi leti se je Solina začel udeleževati kiparskih 
delavnic v kamnu pod mentorstvom akademske kiparke Alenke 
Vidrgar in v lesu pod mentorstvom akademske kiparke Dragice Čadež 
Lapajne. Spoznati je želel klasično kiparstvo, da ga bo lahko nadgradil z 
računalniško tehnologijo in vizualnimi simulacijami, ki jih ta ponuja, ter 
oplemenitil z video projekcijami v novo umetniško prakso. V njegovem 
ustvarjalnem procesu se tako srečujemo s funkcionalno integracijo 
različnih medijev.

Franc Solina: 

PRA-OBLIKE NARAVE 
V NOVOMEDIJSKI UMETNOSTI

Junij–julij 2023

Franc Solina: Ameba, 2015, peščenjak, 25 x 19 x 19 cm

SAVINOV LIKOVNI SALON ŽALEC
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Gre za povsem nov, avtorski projekt v nastajanju, katerega okvir bo 
Človek in prostor; umetnik in zgodovina v podobah, ki bodo prehajale 
in presegale prostorske in časovne kodifikacije. Pomen besedne zveze 
umetnik in zgodovina se na prvi pogled zdi že izrabljen, vendar je v 
današnjem času, ko se brezkompromisno briše zgodovinski spomin, 
še kako aktualen. Morda je bolj kot za druge umetniške zvrsti najbolj 
usoden za arhitekturo kot tudi urbanizem, saj so rušenja nekaterih 
kulturno-zgodovinskih spomenikov kot tudi posegi v javni prostor 
še kako vplivali na naša življenja, ne le na reproduciranje javnega 
prostora in njegovo simbolno vlogo v družbi. Pomen besedne zveze 
človek in prostor je glede na zgodovinske reminiscence prav tako vezan 
na arhitekturo in urbanizem, ob tem pa ne moremo izvzeti celotnega 
spektra vizualnih umetnosti, od kiparstva in prostorskih inštalacij do 
slikarstva in večmedijske umetnosti. Pomen prostora je širok in vsaka 
stroka se z njim spopada na svoj specifični način in ustvarja nova 
prostorska razmerja.
Ker raziskovalno-umetniška skupina Nonument Group raziskuje 
tiste prostore, ki so izgubili svojo prvotno namembnost in čakajo na 
morebitno novo, bodo v našem skupnem projektu po svoji ustaljeni 
metodi obravnavali Dvorec Novo Celje pri Žalcu. Naredili bodo specifično 
zgodovinsko analizo dvorca, kar pomeni, da bodo stavbi sledili skozi 
260 let njenega obstoja, vse od njenega nastanka v 18. stoletju pa do 
21. stoletja. Ne bodo se izognili niti težkim zgodovinskim obdobjem in 
dogodkom niti trenutku, ko je od bogato opremljenega dvorca ostala 
le še lupina, le zidovi, ki propadajo. Poleg umetniško-dokumentarnega 
videa, ki bo slonel na zgodovinskih raziskavah in analizi, bodo ustvarili 
inštalacijo »in situ« ter predviden gibalno-zvočni performans v relaciji 
do prostora, okolja/narave ter tehnologije in človeka.

Cikel DIALOGI:

ČLOVEK IN PROSTOR; 
UMETNIK IN ZGODOVINA

Maj–oktober 2023

SODELUJOČI:	Člani	NONUMENT	GROUP	–	Neja	Tomšič,
	vizualna	umetnica,	Nika	Grabar,	arhitektka,	Martin	Bricelj	
Baraga,	multimedijski	umetnik,	in	Miloš	Kosec,	arhitekt.

KUSTOSINJA: Vesna	Teržan

DVOREC NOVO CELJE
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Koncerti 

Koncerti	bodo	v	dvorani	
Doma	II.	slovenskega	tabora	Žalec.	

28. oktobra 2022
UROŠ IN TJAŠA Z BANDOM

21. decembra 2022
ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
IN KVATROPIRCI

23. decembra 2022
BOŽIČNI KONCERT NINE PUŠLAR

8. marca 2023
DAN D – TIHO 
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Božični	 čas	 bo	 obarvan	 s	 posebnim	 koncertom	 priljubljenega	
Ansambla	 Saša	 Avsenika,	 ki	 nadaljuje	 glasbeno	 tradicijo	 svojega	
dedka	Slavka	in	njegovega	brata	Vilka,	ki	sta	pustila	neizbrisen	pečat	
v	narodnozabavni	glasbi	tako	doma	kot	po	svetu	in	ustvarila	največji	
slovenski	 glasbeni	 fenomen.	 Ob	 tokratni	 priložnosti	 se	 jim	 bodo	
pridružili	 Kvatropirci	 in	 skupaj	 nam	 bodo	 v	 Žalcu	 priredili	 čaroben	
glasbeni	večer.

ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA 
IN KVATROPIRCI

21. decembra 2022

Uroša	in	Tjašo	Steklasa	združuje	ljubezen.	Ljubezen	eden	do	drugega	
in	 ljubezen	 do	 glasbe.	 Uroš,	 nekdanji	 član	Ognjenih	muzikantov,	 in	
Tjaša,	ki	jo	je	širša	javnost	spoznala	v	šovu	X	Factor	kot	članico	zasedbe	
S.W.A.G.,	 v	 zadnjih	 letih	 sodelujeta	 v	 duetu,	 ki	 niza	 hit	 za	 hitom,	 in	
sta	 se	 tako	hitro	postavila	na	 zemljevid	 slovenske	glasbene	 scene.	
Njuni	koncerti	so	polni	romantike,	ujete	v	pesmi,	ki	jih	s	priljubljenima	
glasbenikoma	v	en	glas	pojejo	oboževalci	iz	vse	Slovenije.

UROŠ IN TJAŠA 
Z BANDOM

28. oktobra 2022
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Novomeška	skupina	Dan	D	ima	več	obrazov	in	vsi	so	pravi.	Lahko	so	
ena	 najbolj	 prepoznavnih	 slovenskih	 rock	 zasedb,	 ki	 niza	 hite,	 kot	
so	Voda,	Čas,	Ko	hodiš	nad	oblaki,	Plešeš	in	podobni,	lahko	so	drzni	
osvajalci	neskončnih	globin	misli	in	širnih	prostranstev	glasbe,	lahko	
pa	so	tudi	akustični	godci,	ki	vam	z	ribežnom,	steklenicami,	bisernico	
in	zvončki	pričarajo	tih	intimen	večer.	Takšen	bo	tudi	njihov	koncert	
v	Žalcu.

DAN D – TIHO 
8. marca 2023

Božični	 koncerti	 Nine	 Pušlar	 so	 nekaj	 posebnega.	 Čarobni	 božični	
čas,	sneg	in	lučke	se	odlično	zlivajo	z	iskreno	Ninino	glasbo.	Zadnja	
leta	Nina	niza	hit	za	hitom.	Ob	številni	zasedbi	glasbenikov	na	odru	
njena	glasba	poboža	dušo.	Kulturni	dom	je	prava	priložnost	za	to,	da	
Nino	doživite	od	blizu,	 intimno	in	še	bolj	čustveno.	Z	vsemi	njenimi	
prejšnjimi	in	trenutnimi	uspešnicami.	Odličen	koncert	za	božični	čas.

BOŽIČNI KONCERT 
NINE PUŠLAR

23. decembra 2022

Foto: Silvijo Selman
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Napovedujemo 

22. septembra 2022 ob 19. uri 
Dvorec	Novo	Celje
Podelitev PESNIŠKE 
NAGRADE FANNY 
HAUSSMANN in 
predstavitev nove številke 
revije VPOGLED

1. oktobra 2022 ob 17. uri
Fontana	piv	Zeleno	zlato	
HMELJARSKI LIKOF 
IN 6. SAVINJSKI 
OKTOBERFEST 
s skupinama Chicas in 
Vigor

10. oktobra 2022 ob 19. uri 
Dom	II.	slovenskega	tabora	Žalec
Zaključna prireditev 
NAJLEPŠI KRAJ, HIŠA 
IN KMETIJA V OBČINI 
ŽALEC
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29. oktobra 2022 ob 19. uri
Fontana	piv	Zeleno	zlato	
Zaključek 
7. SEZONE FONTANE PIV 
z Modrijani

18. decembra 2022 ob 18. uri
Dom	II.	slovenskega	tabora	Žalec
ADVENTNI KONCERT 
Nastop lokalnih kulturnih 
društev

31. decembra 2022 ob 20. uri
Dom	II.	slovenskega	tabora	Žalec
SILVESTRSKA 
PREDSTAVA

27., 28., 29. in 30. decembra 2022 
ob 17. uri
Dom	II.	slovenskega	tabora	Žalec
OTROŠKE PRAZNIČNE 
PREDSTAVE
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MEDNARODNI FESTIVAL 
TOLKALNIH SKUPIN
19.–22. januarja 2023

SToP – Slovenija
Currywurst brothers – Nem/Dan
Piscore – Špa
in gostje

Vstopnice: TIC Žalec in www.zkst-zalec.si



4.–6.  AVGUSTA 2023
FONTANA PIV, ŽALEC

www.zkst-zalec.si

16. MEDNARODNI 
FOLKLORNI FESTIVAL 
»OD CELJA DO ŽALCA« 
SLOVENIJA
8.–11. septembra 2023



Prednosti
abonmajev

Našim abonentom zagotavljamo:

•	 ogled	predstav/koncertov	po	ugodnejši	ceni,
•	 vedno	rezerviran	stalni	sedež	v	dvorani,
•	 obveščanje	o	datumih	abonmajskih	predstav/

koncertov	s	sporočili	SMS	in	mesečnim	koledarjem	
prireditev,

•	 obveščanje	o	morebitnih	spremembah.

Novost

Abonentom ponujamo:

10-odstotni popust	 pri	 nakupu	 ene	 vstopnice	 za	
posamezno	 predstavo	 ali	 koncert,	 ki	 je	 v	 izključni	
organizaciji	 ZKŠT	 Žalec.	 Popust	 lahko	 uveljavljate	
za	 dogodke	 v	 sezoni	 2022/2023	 v	 TIC-u	 Žalec	 ali	 na	
blagajni	dvorane	ob	predložitvi	abonentske	izkaznice.
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Cene
abonmajev

GLEDALIŠKI ABONMA:

	 Črna	cona:		 76,00 EUR 
	 Siva	cona:		 68,00 EUR  
	 Bela	cona:  62,00 EUR   

CITRARSKI ABONMA:  44,00 EUR

Cene za izven
Gledališka	predstava	 18,00 EUR
Citrarski	koncert	 12,00 EUR

Popusti
Gledališki abonma:
•	 upokojenci:	10	%
•	 mladi	do	30	let:	30	%

Citrarski abonma:
•	 upokojenci:	10	%
•	 mladi	do	30	let:	30	%
•	 učenci	in	dijaki:	50	%

Način plačila abonmajev:
•	 možnost	plačila	z	gotovino	ali	plačilnimi	karticami,

•	 možnost	plačila	v	dveh	obrokih	(plačilo	prvega	obroka	z	gotovino	
ob	vpisu,	plačilo	drugega	obroka	s	položnico	do	5.	12.	2022),

•	 3	%	popusta	ob	gotovinskem	plačilu	celotnega	zneska.

Popust	uveljavite	s	
predložitvijo	ustreznega	
dokumenta	(osebna,	
upokojenska,	dijaška	
izkaznica).
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Pomembno

POSKRBIMO ZA DOBRO POČUTJE 
VSEH OBISKOVALCEV:

•	Na	 dogodke	 prihajamo točno,	 saj	 vstop	 v	
dvorano	po	začetku	predstav	in	koncertov	ni	
več	dovoljen.
•	Na	dogodke	prihajamo zdravi	(kadar	nas	muči	
prehlad	ali	kašelj,	se	dogodkom	odpovejmo).
•	Pred	pričetkom	predstav	izključimo prenosne 

telefone	in	druge	zvočne	naprave.
•	Brez	 dovoljenja	 ZKŠT	 Žalec	 predstav	 ne 

fotografiramo ali snemamo.
•	Na	 dogodkih	 upoštevamo	 splošni	 kulturni 

bonton.

Priporočena	je	uporaba	brezplačne garderobe.

Za	upoštevanje	zgoraj	naštetega	se	vam	že	vnaprej	
zahvaljujemo.	

OBVEŠČANJE O PROGRAMU:
Program	je	objavljen	v	mesečnem	koledarju	prireditev	v	Utripu	
Savinjske	doline	in	na	spletni	strani	www.zkst-zalec.si,	kjer	se	
lahko	 tudi	 naročite	 na	 elektronsko	 prejemanje	 mesečnega	
programa	in	drugih	informacij.

Opisi	predstav	in	koncertov	so	povzeti	po	spletnih	straneh,	
gledaliških	 listih	 ali	 informacijah	 izvajalcev.	 Fotografije,	
pri	 katerih	 avtorji	 niso	 navedeni,	 so	 iz	 arhivov	 avtorjev/
izvajalcev	ali	ZKŠT	Žalec.
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Vpisnica 
sezona 2022/23

Ime	in	priimek:	
Naslov:	
Telefon	(GSM):	
E-pošta:	

Nepreklicno naročam	(ustrezno	označite):
	 gledališki	abonma,	št.	sedežev:
	 citrarski	abonma,	št.	sedežev:	

Uveljavljam popust za	(ustrezno	označite):
 upokojence
	 mlade	do	30	let
	 učence	in	dijake

Plačilo	(ustrezno	označite):
 celotnega	zneska	z	gotovino	(s	3	%	popustom),
 na	2	obroka	(plačilo	prvega	z	gotovino	ob	vpisu,		

	 drugega	pa	s	položnico	do	5.	12.	2022),
 s	plačilno	kartico.

Če	ste	navedli,	da	naročate	več	kot	en	sedež,	vas	vljudno	prosimo,	
da	 navedete	 ime	 in	 priimek	 dodatnega	 abonenta	 v	 dvorani	 za	
izpis	abonentske	izkaznice.

Dodatni	abonent:	
GSM:	
Dodatni	abonent:	
GSM:	

S	 svojim	 podpisom	 soglašam,	 da	 lahko	 ZKŠT	 Žalec	 moje	 podatke	 in	 podatke	
dodatnih	abonentov	obdeluje	in	uporablja	v	skladu	z	Zakonom	o	varstvu	osebnih	
podatkov	(UL	RS,	št.	94/07)	za	namen	obveščanja	o	abonmajskih	dogodkih	in	drugih	
prireditvah	zavoda.	Privolitev	lahko	kadarkoli	prekličem,	podatke	pregledam	ter	
zahtevam	njihov	popravek	ali	popoln	izbris,	tako	da	pišem	na	info@zkst-zalec.si.
Z	 izpolnitvijo	naročilnice	se	 zavezujem	plačati	 vse	naročene	sedeže	v	 izbranem	
abonmaju	in	v	primeru	zamude	s	plačilom	več	kot	30	dni	dovoljujem	tudi	sodno	
izterjavo	dolga.

Datum:		 	 	 	 Podpis:	
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Dvorana	v	Domu	II.	slovenskega	tabora	Žalec
(Aškerčeva	9a,	3310	Žalec)	ima	418	sedežev.
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Vabljeni k ogledu stalnih 
muzejskih zbirk v Savinovi hiši

Savinova spominska soba

Salon Jelice Žuža

Soba Eduarda Salesina

Galerija savinjskih likovnih umetnikov



Darila



Darila

Možnost	nakupa	darilnih	
bonov	v	TIC	Žalec	
in	na	spletni	strani	
www.zkst-zalec.si

htps://trgovina.zkst-zalec.si



TIC Žalec
Turistično-informacijski center Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec

tic@zkst-zalec.si

03 710 04 34 

od ponedeljka do petka med 10. in 17. uro, 
ob sobotah med 10. do 13. uro

www.zkst-zalec.si 

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

ZKŠT Žalec

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec


