
A B O N M A
SEZONA 2017/18 
KULTURNI DOM 

ŠOŠTANJ

LEPI KAMEN

Vpis v abonma je od 18. septembra do 6. oktobra 2017, 
od ponedeljka do petka od 16.00 do 18.00 ure in 

 soboto od 10.00 do 12.00 v 
Mestni galeriji Šoštanj.

 Trg b. Mravljak 7, telefon 03 898 43 34. Informacije na 
elektronskem naslovu

milojka.komprej@sostanj.si in dejan@tonkli.com



        STAND UP 
            

sreda, 15. november 2017, ob 19.00          
             Kulturni dom Šoštanj

SLOVENSKI TOLKALNI PROJEK- SToP

sreda, 6. december 2017, ob 19.00 
              Kulturni dom Šoštanj

   OB LETU OSOREJ

sreda, 17. januar 2018, ob 19.00 
       Kulturni dom Šoštanj

PETELINJI ZAJTRK

sreda, 14. februar  2018, ob 19.00 
           Kulturni dom Šoštanj

BUH POMAGAJ

sreda, 21. marec  2018, ob 19.00 
         Kulturni dom Šoštanj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IME IN PRIIMEK: ___________________________________________________
NASLOV:__________________________________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV: ________________________________________________

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ___________________________________________
VRSTA:_______ SEDEŽ:________

PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.

Možnost plačila na dva obroka ob nakupu dveh ali več abonmajev. Prvi obrok se 
plača takoj, drugi pa do konca leta 2017.

CENA ABONMAJA 50 EVROV.  
ZA UPOKOJENCE, 

DIJAKE, ŠTUDENTE IN ČLANE DRUŠTEV JE 45 EVROV.

 ROMANTIČNA KOMEDIJA

 KONCERT

            DRAMA-KOMEDIJA

 VSEMOGOČNA KOMEDIJA

DA, GOSPOD PREMIER 
         POLITIČNA KOMEDIJA

sreda, 11. oktober 2017, ob 19.00          
             Kulturni dom Šoštanj



s r e d a ,  1 5 . n o v e m b e r  2 0 1 7 , o b 1 9 . 0 0

STAND UP 
Uroš Kuzman predstavlja: Pižama party
Gašperja  Berganta, Boštjana Gorenca -Pižame  
in Roka Škrlepa

Gašper Bergant  je eden izmed trenutno najbolj pro-
dornih in samosvojih komikov. Sproščeni Savinjčan ne 
pozna pomena besede tabu in ruši stereotip o zadržanosti 

Slovencev. Občinstvo preseneča s črnim humorjem in navidezno neobzirnostjo.
Boštjana Gorenca poznamo pod vzdevkom Pižama. Je igralec, prevajalec, raper. Ena 
izmed produkcij njegovega stand upa je 50 odtenkov njive. Top komik, ki je na stand up sce-
ni že…od vedno. Uroš Kuzman je matematik in Velenjčan s posebnimi potrebami doc. dr. 
na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Je tudi »glas« Šaleškega študentskega okteta 
in izredno uspešen stand up komik. Glede na to, da je iz Velenja, vemo o njem najmanj!
Rok Škrlep je mladi up stand up komedije. Občinstvo zna spraviti v dobro voljo že s svojo 
prikupno zmedenostjo in smislom za improvizacijo. Nanizal že več kot 100 nastopov, s svo-
jimi visokimi uvrstitvami na stand up tekmovanjih pa daje vedeti, da ga gre jemati »resno«.
Vsak posebej in vsi skupaj preprosto najboljši, smeh je zagotovljen!

s r e d a ,  6 .  d e c e m b e r  2 0 1 7 ,  o b 1 9 . 0 0
koncert
SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT – SToP
Skupino sestavljajo:  Barbara Kresnik, Martina Golja, 
Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci Krevh, Tomaž 
Lojen in domačina  Davor Plamberger ter Dejan 
Tamše. 
Skupina deluje od leta 1999. Tolkalce je združila želja po 
komornem muziciranju, izvajanju kakovostnih skladb ter 
raziskovanju novih zvokov tolkal. Do sedaj so se predstavili 
na številnih samostojnih koncertih v Sloveniji in na tujem. 

Za sabo imajo gostovanja v Španiji, Italiji, Avstriji, na Češkem, Hrvaškem, Črni Gori, Litvi in 
v Južni Koreji. V zadnjem obdobju se skupina povezuje z drugimi glasbenimi in nasploh 
umetniškimi zvrstmi; petjem (Kantata po sv.Elizabeti), plesom (plesna predstava SRH ), 
Carmina Burana, Božični koncerti. Svoje glasbeno in družbeno poslanstvo izpolnjujejo na 
koncertih za mlade, organizirajo seminarje, poletne šole in festivale ter aktivno vzpodbuja-
jo slovenske skladatelje k pisanju glasbe za tolkala.
Veseli december bomo začeli z vrhunskim 60 minutnim programom.

s r e d a ,  1 1 .  o k t o b e r  2 0 1 7 ,  o b  1 9 . 0 0
politična komedija
DA, GOSPOD PREMIER 
Režija: Boris Kobal
igrajo: Damijan Perne, .Bojan Vister, Srečko 
Kermavner,Tina Tavčar / Katja Ogrin
Janez Vlaj,Grega Usenik,Marko Skok,
TomažCvar 
produkcija: Šentjakobsko gledališče Ljubljana

Večkrat nagrajena svetovna gledališka uspešnica, ki temelji na tudi pri nas predvajani 
televizijski nanizanki z istim naslovom. Znajdemo se v družbi premierja Velike Britanije in 
njegovih najožjih sodelavcev. Ob vsakodnevnih težavah (brezposelnost, širitev EU, global-
no segrevanje…), in ob nenehnem spletkarjenju se morajo spoprijeti še z nezaslišanim 
zahtevam njihovega zunanjega ministra. Kako izpeljati umazan posel in ob tem ostati čist? 
Razplet je presenetljiv …
Odlična igralska zasedba in aktualna tema, vas bo premišljeno nasmejala. 

 



s r e d a , 1 4 . f e b r u a r  2 0 1 8 ,  o b 1 9 . 0 0

drama-komedija
Feri Lainšček, Marko Naberšnik
PETELINJI ZAJTRK
Režija: Gojmir Lešnjak – Gojc
Igrajo:  Damijan Perne, Sašo Dudič, Nika Brgant, 
Gašper Pavc

Ostali: Kajetan Bajt, Anton Bertoncelj, Urh Props, Tomaž Cvar, Milan Trkulja, 
Aleš Rotar, Matej Mužan, Matjaž Pleskar, Gašper Stojc in Katja Ogrin
Koprodukcija: Šentjakobsko gledališče Ljubljana inGledališče Toneta Čufarja Jesenice

Redkokdo ne pozna nostalgične zgodbe avtomehanika Gajaša in njegovega mladega pomočni-
ka Djura iz filma Petelinji zajtrk, kjer je poleg odličnega Vlada Novaka nastopala tudi Pia Zemljič. 
Gajaš, nekakšen arhetip slovenskega obrtnika, obvlada vso mehanizacijo, kot tudi psihologijo 
življenja. Dramatična zgodba o veličini preprostega življenja, s srečnim koncem,  ki vas bo 
zamislila in hkrati nasmejala. 
Celotna predstava je enostavno odlična.

s r e d a ,  2 1 . m a r e c   2 0 1 8 ,  o b 1 9 . 0 0

vsemogočna komedija
BUH POMAGEJ
režija: Danijel Malalan
Igrajo: Franc Korošec, Žan Papič in Boris Devetak
Produkcija: Smejmo se in Kosovelov dom Sežana

V vaškem bifeju Eden, se iz dneva v dan odvijajo enake zgodbe.Ob nedeljah se bife odpre nekoliko prej, 
na kavico takrat zahaja lastnik pogrebnega zavoda Eden manj. Ne neko običajno nedeljo, pa gostilno 
obišče čisto pravi gospod Bog. Bog je razočaran nad človeštvom zato načrtuje nov vesoljni potop. Samo 
stalna obiskovalca gostilne Eden bosta preživela….In tako se ob načrtih za uničenje sveta že postavljajo 
temelji novega, kjer bodo imeli glavno besedo Slovenci.
Avtorska komedija, v kateri so združili moči priznani komiki bo lep zaključek 
abonmajskih predstav.

s r e d a ,  1 7 .  j a n u a r  2 0 1 8 ,  o b 1 9 . 0 0

romantična komedija
OB LETU OSOREJ 
Režija: Milan Golob
Igrata: Monika Jekler, Džoni Balloni 
produkcija: KUD Fofité in King Kong Teater 

Nekatere ljubezni se rode nepričakovano in trajajo 
celo življenje. Doris in George se po naključju srečata 

leta 1951 v majhnem motelu na kalifornijski obali. Oba sta poročena in imata otroke, kljub 
temu pa med njima zagori strast, ki ju vsako leto ob istem času pripelje na isto mesto. V 
avanturi, ki iz ene noči preraste v 25 let - 25 vikendov, spoznavata, kako daleč in do kakšne-
ga konca sta pripravljena iti zaradi ljubezni.

Ob letu osorej je na vrhu gledaliških uspešnic od leta 1975 pa do danes. 


