
Vpis v abonma je od 2. oktobra do 16. oktobra 2013, od ponedeljka do petka od 16.00 do 18.00     
          v Mestni galeriji Šoštanj, Trg b. Mravljak 7, telefon 03 898 43 34 ali za informacije 
                                e mail: milojka.komprej@sostanj.si 
   Možnost plačila na dva obroka ob nakupu dveh ali več abonmajev. Prvi obrok se plača takoj,                          
                                        drugi pa do konca leta 2013. 

SREDA,23. oktober 2013, ob 19.00, Kulturni dom Šoštanj

MATJAŽ JAVŠNIK   STAND UP VEČER

Stand up večer z Matjažem Javšnikom. Sprehod čez žensko-moške relacije in humoren 
vpogled v polpreteklo zgodovino.Vse s kritično distanco in obilno mero smeha!
Namenjen je najširši publiki, saj se dotika obče človeških relacij, odnosov in kolektivnega 
nezavednega. Kdor ostane doma, ga obdavčimo kot nepremičnino!

SREDA,20. november 2013, ob 19.00, Kulturni dom Šoštanj

  Tone Partljič  NASVIDENJE NAD ZVEZDAMI 
             
  Pokopališka komedija v osmih slikah 
  
  režija: Jože Krajnc 
  

Gledališče Pod kozolcem Šmartno ob Paki                             
Igrajo: Franci Fužir, Doris Bezjak, Mateja Potočnik, Sonja Hrastnik, Žiga Deržek, Mija Žerjav, Jana Lukek, 
Tomaž Potočnik, Bojan Lukek, Franc Rudnik, Aljaž Lukek, Lija Modrijan, Pavla Letonje, Zvonka Peršič, Urban 
Hrastnik, Nejc Robida, Klemen Hrastnik, Mirko Žerjav, Robi Crnjac
Avtor Tone Partljič je nekoliko preoblekel izvirnik izpred nekaj let, podobam običajne človeške nečimrnosti dodal 
nekaj sodobnih družbenih in političnih črt, ter spet izrisal zgodbo, ki je – kot vse njegove – zelo življenjska, 
zelo naša. Tudi takrat, ko se dogaja na pokopališču. Ali pa tam v marsičem še posebej.

SREDA,18. december ob 19.00, Kulturni dom Šoštanj
               

Goran Vujanovič  TAK SI
 
Nestrpna komedija

Režija: Aleksander Popovski  

Kreker in siti teater
Igrata: Klemen Slakonja in Tadej Toš

Kaj se zgodi povprečnemu taksistu v slovenski prestolnici, če v taksi sedejo različne
stranke, od konceptualnega umetnica, geja, vstajnika, punkerja in tudi duhovnik in italijanski turist. 
Pa še dementni profesor marksizma prisede. 

  Abonma 2013/2014

Abonma     LEPI KAMEN 
        
         2013/2014



 SREDA,22. januar 2014, ob 19.00, Kulturni dom Šoštanj

Ken Ludwig SLEPARJA V KRILU 

Komedija

Režija: Klemen Petek

KUD Gornji Grad
Igrajo: Petra Strmšek, Borut Stojilković, Jure Rojten, Tomaž Čretnik, Andrej Tesovnik, 

                        Romana Tesovnik, David Vodončnik, Petra Marovt.
Dva ne preveč uspešna igralca Jack in Leo  izvesta, da bogata teta išče svoji izgubljeni nečakinji. Preoblečeta 
se v ženski in se predstavita tetki, v upanju na dediščino. Zgodbo dodatno zaplete prava nečakinja Meg, v katero 
se zaljubi Leo in s tem še bolj zaplete že tako zapleteno situacijodveh moških v krilu. Ljubezenske dogodivščine, 
komični zapleti in duhoviti dialogi so odlika te komedije.

SREDA,19. februar 2014, ob 19.00, Kulturni dom Šoštanj

Evald Flisa  NORA, NORA 

Drama

Režija: Tomaž Kranjc
 
KUD Zarja Trnovlje
Igrajo: Neža Strenčan, Teodora Kordiš, Žiga Medvešek, Alen Mastnak
Nora Nora, z Grumovo nagrado nagrajeno besedilo Evalda Flisarja, je drama,ki obravna-
va zdolgočasenost novodobnih parov, ki nevede odkrivajo svoje stalne ljubezenske vzorce. 
Prikažejo,kaj vse smo sposobni narediti, da bi prizadeli nekoga, ki zaznamuje naše življenje...

 Ljubezenski mnogokotnik se nekje sklene in glavni akterji se zopet znajdejo na začetnih
 položajih. Delo je bilo uvrščeno na državno srečanje Linhartovih gledališč, igralec Alen Mastnak 
 pa je dobil priznanje za najboljšo moško vlogo za vlogo Homerja.

-------------------------------------------------------------------------------
     
       priimek in ime abonenta:___________________________________________
       naslov:______________________________________________
       telefonska številka:_____________________________________________
       sedež: __________vrsta________Cena: 40 eur.

sedež: __________vrsta________Cena: 40 eur.

   SREDA,19. marec 2014, ob 19.00, Kulturni dom Šoštanj
 

Feri Lainšček  MIŠO FRAJER, JANKO HAJER 

Drama

Režija: Peter Boštjančič

KD Gledališče Velenje
Igra: Karli Čretnik
Odrsko delo je priredba zgodbe Ferija Lainščka, ki je izšla v zbirki Jezero na robu mesta, 
Nebo nad Velenjem. Pisatelj v zgodbi opisuje aktualno okolje premogovnika in glavnega junaka 
Janka, rudarja, ki ima za vzornika pevca in zvezdnika v bivši državi Jugoslaviji Miša Kovača. 
Pravzaprav se kar poistoveti z njim, kar pa mu življenje večkrat zakomplicira.

Pridružujemo si pravico do spremebe programa!

(slika je simbolična)


