
KULTURNA  DVORANA  SEVNICA
ABONMA   2019 / 2020

AVDICIJA  (Špas teater)

EROTIKA  (Špas teater)

REALISTI  (Slovensko narodno gledališče Nova Gorica)

NUNE V AKCIJI!  (Prospot)O
D

RA
SL

I
ab

on
m

a

TO NI PIKA!  (Lutkovno gledališče FRU-FRU)

MEDENI ČUDEŽ  (Miškino gledališče)

AFRIŠKO SONCE  (Gledališče MalihVelikih)

ČEBULA  (Lea Menard)O
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SEVNICA



Spoštovani ljubitelji kulture,

leto je naokoli in radi bi vas seznanili, da 
ponovno odpiramo vrata Kulturne dvorane 
Sevnica, odraslemu in otroškemu abonmaju 
v Sevnici. Za vas smo izbrali predstave v 
katerih boste uživali in se ob njih bogatili. 
Prijazno povabljeni vsi, ki si želite preživeti 
nekaj prijetnih večerov v družbi odličnih 
igralskih zasedb.

KAJ VAM ABONMA OMOGOČA?
•Ogled izbranih predstav sezone, 
ne da bi morali sproti skrbeti za vstopnice.
•Ugodne cene.
•Plačilo abonmaja na dva obroka,
prvi ob prijavi ter drugi obrok v januarju.
•Redno obveščanje o predstavah.
•Priložnost za druženje

KJE SE LAHKO VPIŠETE?
•V pisarni KŠTM Sevnica od ponedeljka do 
četrtka od 9. do 11. ure ali preko telefona 
07/81-61-074, 051/680-285 
ali e-pošte: iztok.felicijan@kstm.si.

•Lanski abonenti si lahko zagotovijo dosedanje 
sedeže od 7.10.2019 do 10.10.2019.

•Novi abonenti se lahko vpišejo 
od 14.10.2019 do 17.10.2019.

Prosimo, da ob vpisu abonmaja 
posredujete točne podatke 
(ime, priimek, naslov, telefonsko številko, 
e-pošta).

OBVEŠČANJE O SPOREDU PREDSTAV IN 
SPREMEMBAH
•Razpored posameznih predstav in 
morebitne spremembe boste prejemali 
po pošti in po e-pošti.
•KŠTM Sevnica si pridružuje pravico 
do spremembe terminov predstav in 
abonmajskih programov. 

Veselimo se srečanja z vami!

Mojca Pernovšek
direktorica KŠTM Sevnica



CENIK ABONMAJSKIH VSTOPNIC

info: www.kstm.si / 051 680 285

PARTER 1-5 IN BALKON 1-5 
REDNI: 20 EUR

PARTER 6-12 IN BALKON 6 
REDNI: 18 EUR

OTROŠKE VSTOPNICE ZA IZVEN: 6 EURO
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PARTER 1-5 IN BALKON 1-5 
REDNI: 60 EUR
UPOK.,DIJ., ŠTUD.: 57 EUR

PARTER 6-12 IN BALKON 6 
REDNI: 55 EUR
UPOK.,DIJ., ŠTUD.: 52 EUR

ODRASLE VSTOPNICE ZA IZVEN: 20 EUR
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torek - 5. NOVEMBER 2019 - 17.00
Hiša otrok in umetnosti in Lutkovno gledališče FRU-FRU // lutkovna predstava // 
režija in idejna zasnova: Katja Povše // igra in animacija: Ana Špik in Anže Virant // 30 min 
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TO NI PIKA!

Deček in deklica se igrata s črkami, s 
katerimi sestavljata svoji imeni. Toda ko po 
nesreči izpišeta besedo POK se vse njune 
črke raztreščijo. Kmalu najdeta samo nekaj 
okroglega – je to kolo, morda žoga ali milni 
mehurček? 
Ne, to je O, črka O. 
Spoznata, da so črke povsod okoli nas, vsak 
predmet je lahko črka in vsaka črka je lahko 
predmet.

Med igranjem s predmeti odkrivata nove 
črke in z njimi potujeta med deželami črk, 
kjer vsaka živi po svoje – T-ji so tovarna, E je 
notno črtovje, D je družinsko drevo … 

www.frufru.si/predstave/2-2/to-ni-pika/

2+
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četrtek - 14. NOVEMBER 2019 - 19.30
Špas teater // ultra smešna komedija // besedilo: Jurij Zrnec // režija: Jurij Zrnec // 
igrajo: Miha Brajnik, Mario Čulibrk, Goran Hrvačanin, Jernej Kogovšek, Dejan Krupič, 
Damir Leventič, Saša Rajaković, Nik Škrlec in Alojz Svete/Dario Varga - igra jih6

Stroga komisija bo na igralsko Akademijo 
sprejela samo največje talente. Jagodni 
izbor generacije! Nadobudni študentje, 
sami virtuozi improvizacije, med katerimi 
so tudi talentirano netalentirani, se ji 
bodo predstavili v najboljši luči. Zapletali 
in odpletali se bodo pred igralskimi izzivi. 
Razgalili se bodo do vseh svojih napak in 
pomanjkljivosti. Nimajo kaj, gredo na vse 
ali nič. Stojijo tik pred veliko priložnostjo, 
ki jim bo odprla vrata igralskega poklica in 
zvezdniške kariere! Za smeh v dvoranah 
in ljubezen do komedije v umetnosti.
Ne zamudite trenutka in komedije, ki 
smo jo vsi nepotrpežljivo čakali!

AVDICIJA
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www.spasteater.si/predstave/avdicija
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četrtek - 19. DECEMBER 2019 - 17.00
Miškino gledališče // lutkovna predstava // avtorica in režija: Miša Gerič Špacapan // 
zasedba: Ana Raščan, Miša Gerič Špacapan, Martin Gerbec, Zarja Pavlin, Julija Ipavec, 
Medea Novak in Luka Slavic // 30 min

MEDENI ČUDEŽ NA GOZDNI ULICI 1A

Čarobna zimska pravljica, ki popestri praznične zimske 
dni... Nežka in Medonjam sta najboljša prijatelja. Skupaj 
živita na Gozdni ulici 1a, 9553 v Spodnjem Gozdu. Bližajo 
se prazniki, ki se jih Nežka neizmerno veseli, hkrati pa je 
žalostna, saj je to čas, ko se njen Medonjam odpravlja na 
zimsko spanje. A letos se zgodi čudež.
Medeni čudež! Prvič po tolikih letih bosta skupaj 
praznovala, saj Nežki uspe zbuditi Medonjama in mu 
s pomočjo otrok predstaviti čarobnost praznikov. 
Medonjam je kljub njegovi motnji spanja, nad prazniki 
naravnost navdušen, zato svoje zimsko spanje prestavi 
na kasnejši čas. Oglejte si humorno praznično predstavo, 
kjer se boste ob medenih prigodah Medonjama inNežke 
nasmejali do solz, hkrati pa vas bo zgodbica nežno 
pobožala in polepšala te praznične dni.
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miskinogledalisce.com/

3+



DECEMBER 2019 - 19.30
Špas teater // monokomedija z manjšim igralcem in pečico // 
besedilo: Bojan Emeršič in Jure Karas // režija: Jure Karas // igra in kuha: Bojan Emeršič
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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. 

Prebudimo apetite in se skupaj do sitega 
nasmejmo v edinstveni komediji 
o pokončnem in položnem življenju.

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

www.spasteater.si/predstave/erotika



torek - 28. JANUAR 2020 - 17.00
Gledališče MalihVelikih, Zavod TUGENDE, Studio XXV // igrano – lutkovni muzikal // 
besedilo in režija: Joseph Nzobandora // igrajo: Joseph Nzobandora, Peter Nzobandora, 
Tina Sovič // 35 min

AFRIŠKO SONCE

V afriški savani živali veselo živijo pod mogočnim 
vročim afriškim soncem in pod skrbno vlado Leva, 
kralja živali. Nekega dne pa v savani zapade sneg 
in pritisne hud mraz. Lev in njegov dobri prijatelj, 
navihani opičjak Manu, se odpravita na dolgo pot do 
Rajske dežele, kjer prebiva Mati Narava. 
Samo ona ima moč, da vrne savani in njenim 
prebivalcem njihovo ljubo afriško sonce. Mati Narava 
jima obljubi pomoč, vendar tudi sama prosi zanjo. 
Kako ji lahko pomagata odposlanca in kako ji lahko 
pomagamo tudi mi, nam bo razkrila Mati Narava 
sama. 
Igro, ples in petje v živo spremlja na tolkala, glasbila 
in zvočila Tina Sovič, vodja slovenske ženske tolkalske 
skupine Djembabe, ki v svojem ustvarjanju izhaja iz 
tradicionalnih zahodnoafriških ritmov.
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petek - 10. JANUAR 2020 - 19.30
SNG Nova Gorica // Kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo // Jure Karas // režiserka
Tijana Zinajić // igrajo: Peter Harl, Jure Kopušar, Matija Rupel, Urška Taufer, Žiga Udir

Svet je šel po gobe, mi pa v 
najbližji nakupovalni center.
Resničnostni šovi so naenkrat 
bolj resnični od novic. Tretji svet 
mučita ekologija in ekonomija, nas 
pa, koliko zdrži baterija. Treniramo 
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.

REALISTI

www.sng-ng.si/repertoar/ponovitve/
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FEBRUAR 2020 - 17.00
Lea Menard // lutkovno igrana predstava // besedilo in režija: Lea Menard //
igra: Lea Menard // 30 min

ČEBULA

Čebula je lutkovno igrana 
predstava za najmlajše. 
Igralka in animatorka poleg 
lutk animira tudi pravo sadje 
in zelenjavo. Gre za mešanico 
domišljije in realizma prežetega 
z okusi francoske kuhinje. 
Starko piči osa, osa prinese 
čebulo, bolečina popusti, starka 
poje čebulo… in tako z vedno 
večjim tempom predstava teče 
vse do vrhunca predstave – 
veličastne francoske čebulne 
juhe.
Bi poskusili juhico tudi vi?
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leamenard.com/

Ljubezen je juha! 

Kar te nasmeje,

prijetno pogreje

prav do trebuha,

je ljubezen al’ juha!

Za razsodnost je gluha

ljubezenska juha!

Kim Komljanec)



torek - 4. FEBRUAR 2020 - 19.30
Prospot // glasbena komedija // Producent: Jurij Franko // režija: Jaša Jamnik // prevod: 
Drago Mislej – Mef in Marjan Bunič // Gojmir Lešnjak – Gojc, Simona Vodopivec – Franko, 
Alenka Godec, Marjan Bunič in Lea Bartha Pesek // glasbeni vodja: Miran Juvan

Nune v akciji! je domiselna zgodba 
o petih redovnicah, ki se znajdejo 
v denarnih težavah in so prisiljene 
pripraviti dobrodelni SHOW, v 
katerem pa hoče biti vsaka od njih 
prva zvezda. V nizu nenavadnih 
situacij se redovnice pokažejo v 
povsem drugačni luči, kot smo jih 
vajeni. V soju reflektorjev ob petju, 
plesu in smehu vsaka posebej in vse 
skupaj zažarijo na čisto samosvoj 
način. Predstava, v kateri bo vsak 
našel košček samega sebe in ekipa, 
ki vas bo prepričala, da je vsak od 
nas lahko Svetnik.

NUNE V AKCIJI!
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www.prospot.si



OTROŠKI  ABONMA  2019 / 2020

ODRASLI  ABONMA    2019 / 2020

SEVNICA


