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KONCERTIGLASBENI DOGODKI
Akustični koncert skupine MI2
petek, 11. 10. 2019 ob 20. uri

Koncert ženske vokalne skupine IRIS
VALVASORJEVA KAPELA, petek, 13. 9. 2019 ob 18. uri

VALVASORJEVI  VEČERI

Koncert Mešanega pevskega zbora  
PROSAVUS
KCDD, nedelja, 17. 11. 2019  ob 18. uri

Intimno s Heleno Blagne
petek, 22. 11. 2019 ob 19. uri

Helena Blagne je glasbenica in 
umetnica, ki navdušuje z izjem-
nim glasom ter edinstvenim, 
karizmatičnim pristopom h glas-
bi. Prav zato je Helena ena in 
edina.   
S koncertom „Helena intimno“ 
obeležuje 30 let izjemno plodne 
in uspešne kariere.

Miklavžev koncert, SLOVENSKI OKTET
petek, 6. 12. 2019 ob 19. uri

CENIK GLEDALIŠKEGA
ABONMAJA

-  Redna cena (6 predstav)     70 EUR
-  Dijaki, študenti, upokojenci    60 EUR
-  Podjetja, ustanove, skupine (več kot 20 vstopnic) 65 EUR
 
-  Cena vstopnice posamezne predstave    18 EUR

Nakup abonmajski vstopnic je mogoč z gotovino, s plačilnimi karticami 
oziroma z nakazilom na TRR. 

KULTURNI CENTER DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. Avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi
Tel: 03 56 64 171, gsm: 041 498 305
e-pošta: info@kulturnidom-zagorje.si

KULTURNI DOM ZAGORJE SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE 
PROGRAMA, ČE IZVAJALEC ZARADI BOLEZNI ALI DRUGE VIŠJE SILE NE 
BO MOGEL IZVESTI PREDSTAVE V DOGOVORJENEM ROKU.

TRADICIONALNI  BOŽIČNO - NOVOLETNI 
KONCERT Z ANSAMBLOM  
SAŠA AVSENIKA Z GOSTI 
četrtek, 26. 12. 2019 OB 19. URI

GLEDAT GREM.
MORAM VIDETI!

gledališki abonma
predstave za izven
koncerti



PREDSTAVE ZA IZVEN

OKTOBER 2019

NOVEMBER 2019

JANUAR 2020

FEBRUAR 2020

APRIL 2020

MAREC 2020
TAKO TI JE MALA
Stand up muzikal, Sititeater

Prvi slovenski ženski stand up muzikal 
v katerem boste izvedeli vse o drznih 
Zasavkah, samovšečnih Balkancih, 
neuspešnih ljubimcih in o Tanji Ribič. 
Do solz se boste nasmejali njenim 
imitacijam in iskreni izpovedi, kako 
je biti poročen z Bosancem in ob tem 
ostati resen.

EROTIKA
Monokomedija, Špas teater

Ljubezen gre skozi želodec in Bojan Emeršič zelo rad kuha. Spoznajte 
ga v dinamični in začinjeni komediji, v kateri vam bo predstavil svoj 
drugačen, okusen in precej pikanten pogled na moško-ženske odnose.
 Raje kot prežvečene in preverjene kombinacije jajčk in klobas, žemljic, 
buhteljčkov in češpelj, vsak večer za vas sestavlja inovativne afrodizi-
ake in recepte za smeh in ljubezen. In tako kot vsi pravi gospodinjski 
mački med kuho marsikaj pove: o miškah in pitonih, o erotiki vrtnih 
palčkov, o tem, kam naj vljuden človek gleda, če noče v dekolte ter 
zakaj moški ne bi smeli govoriti po seksu, pred seksom in tudi nasploh.
 Spregovori tudi o tem kako v današnjem svetu, ob vsem delu, urnikih, 
opomnikih in obveznostih, tako zlahka pozabljamo, da si je treba vzeti 
čas tudi za najbolj navadna posteljna veselja. Pa ne bi smeli – ker nas 
edino ljubezen ohranja normalne in nasmejane.

Prebudite apetite in se do sitega nasmejte edinstveni komediji o 
pokončnem in položnem življenju.

PREDSTAVA, KI GRE NAROBE
Komedija, TMK

Komedija za vso družino!
V “Predstavi, ki gre narobe” se 
dramsko društvo Fakultete za 
strojništvo loti njihove največje 
in najzahtevnejše gledališke 
produkcije dosedaj: kriminalke 
angleškega tipa Kdo je morilec? 
v slogu znamenite kraljice krimi-
nalk Agathe Christie, z naslovom 
»Umor v dvorcu Haversham«. A 
predstava jim nikakor ne »steče«. 
Zaporedje nepredvidljivih in 
noro zabavnih dogodkov hitro 
spreobrnejo dogajanje na odru iz slabega v katastrofalno.
Vse gre namreč narobe – igralci uporabijo napačne rekvizite, če pa 
že uporabijo prave, jim ti razpadejo, scenski elementi se nikakor ne 
obnašajo tako, kot bi se morali, še kulise pričnejo razpadati. V dveh 
urah neprestanega smeha občinstvo spremlja zasedbo, ki trmasto 
poskuša, ne glede na vse težave, čimbolj točno in resno izpeljati preds-
tavo.  Komedija zmešnjav ima za seboj že 5 let zmede na West Endu 
in 3 leta napak na Broadwayu, produkcijo pa so priredili tudi za odre 
številnih svetovnih prestolnic, kot so: Pariz, Rim, Budimpešta, Tokio in 
Istanbul.

JURE IN JAKA
Lutkovna predstava, LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA,  
torek, 8. 10. 2019 ob 17. uri

Jure in Jaka je poučna zgod-
ba o prijateljstvu, ki prema-
ga vse ovire. Jaka je kos. In 
kosi so seveda črni. Jaka pa 
ni samo črn, je tudi sila ra-
doveden kos. Kot izvemo 
kasneje, veliko bere, zato ga 
hrepenenje vleče v svet, v 
druge svetove, predvsem pa 
si močno želi videti morje.
Na svoji prvi ekspediciji sreča Jureta. Jure je galeb. In galebi so seveda 
beli. Ne bela in ne črna barva ne Jaku in ne Juretu ne predstavljata 
nobene težave, saj razlike sploh ne opazita; spoprijateljita se in Jaka 
se odzove Juretovemu vabilu, naj gre z njim domov. Toda ta idila se 
poruši, ko prispeta v galebje mesto, kjer so prebivalci vse prej kot pri-
jazni. So nezaupljivi in črnemu prišleku zelo nenaklonjeni. Iz enega sa-
mega razloga: ker je drugačen od njih. Predstava nas spomni na to, da 
je drugačnost lahko največji dar, saj niti dve bilki nista enaki, kaj šele 
dve živi bitji. Narava ustvarja nove in nove stvaritve, vsaka je edinstve-
na slika, ki se nikoli ne ponovi. Narava ne ločuje, zgolj ustvarja. Človeka 
pa je drugačnosti strah, ker mu je neznana, nepredvidljiva.

PREDSTAVA DOMAČE GLEDALIŠKE 
SKUPINE

REALISTI
Kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo,  SNG Nova Gorica

Svet je šel po gobe, mi pa v 
najbližji nakupovalni center.
Resničnostni šovi so naen-
krat bolj resnični od novic. 
Tretji svet mučita ekologija 
in ekonomija, nas pa, ko-
liko zdrži baterija. Trenira-
mo pohlevnost. Hodimo v 
službe, ki jih ni. Samo še smrt in krediti so za nedoločen čas. Kam naj 
se normalen človek zateče drugam kot v teater?
Odgovorni pravijo, da je kostumov, vicev in pijače še za eno rundo.
Nasmejmo se, preden bo prepozno.

GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN

I     NJOFRA
Jugonostalgična komedija, MG Ptuj

80. leta prejšnjega stoletja.
Še je živ tovariš Tito, še imamo 
rešpekt do Ljudske milice, Jugos-
lovanske ljudske armade, še se ve, 
kdo pije in kdo plača in kdo ali kaj 
je zunanji sovražnik.
V socialističnem bloku živita mož 
in žena. In njuna hči. On, mor-
da »gradjansko lice na službi u 
JNA«, naturaliziran Mariborčan 
(Vlado Novak), in Ona, mor-
da Ljubljančanka z meščanskim, intelektualnim pedigrejem (Gojmir 
Lešnjak Gojc).
Nekega jutra On pri britju zagleda z rdečo šminko na ogledalo napisa-
no sporočilo njegove ljube hčerkice: - Njofra! Hči je zbežala od doma 
– ker se bo poročila! In to skrivaj! Ne da bi vprašala ata, če dovoli! 
Nezaslišano. Mama za to seveda ve, a se dela, kakor da ne ve nič. In 
drži hčerki »štango«.
Ko ata ugotovi še to, da žena ščiti hčerko, znori. Dvigne »auf« Ljudsko 
milico in se odloči, da bo šel do konca: Tale Njofra že ne bo njegov zet! 
Preprečil bo poroko, ugrabil bo hčer.
In sploh: kdo je mladenič s čudnim imenom Njofra?
Aha, to je Franjo!
Zaprašena, staromodna in rahlo nostalgična komedija, za vse jugo nos-
talgike in tiste, ki to niti slučajno ne želijo biti.
S petjem in plesom – zakaj pa ne?!

VID VALIČ
V SVOJI NOVI AVTORSKI KOMEDIJI
četrtek, 10. 10. 2019 ob 19.30


