
 
KULTURNO DRUŠTVO GORNJI GRAD 

 

VABI K VPISU ABONMAJA 2018 / 2019 
 

Drage obiskovalke in obiskovalci naših kulturnih prireditev. Tudi letošnjo sezono pripravljamo abonma 
amaterskih gledaliških skupin. Vabimo vas, da se nam pridružite.  
 
Že v oktobru bomo gostili KUD Milke Zorec Hotinja vas z Linhartovo komedijo »ŽUPANOVA MICKA«.  
Kratka predstavitev: 
Micko, lepo hčer župana Jake Zanetovca, zapelje žlahtni gospod Tulpenheim, ki je že zaročen z bogato vdovo 
Šternfeldovko. Predstavil se ji je kot Schönheim, ji podaril zaročni prstan in se z njo dogovoril, da se bosta 
poročila. Toda za njegovo pustolovščino izve Šternfeldovka in mu prekriža račune. Micki godo misel, da bo 
postala žlahtna gospa, in zavrača kmečkega snubca Anžeta, ki se ji zdi okoren in robat, vendar jo ima 
resnično rad. Bomo videli, kako se bo ta norčija obnesla…. 
 
V novembru se bo predstavilo Kulturno umetniško društvo STANE SEVER Ribnica na Pohorju s 
komedijo »BARILLONOVA POROKA« 
Kratka predstavitev: 
Barillonova poroka je odlično zgrajena komedija francoskega velemojstra situacijske in besedne komike 
Georgesa Feydeaua (1862-1921). Komedijo oblikuje hiter tempo, številni zapleti in razpleti, markantne 
figure in njihovi dinamični odnosi. Predstava ne išče globokoumnosti in žlahtnosti, ampak je odkrita, 
burkaška in komedijantska.  
 
V prvih mesecih prihodnjega leta bomo gostili še gledališčnike Kulturno umetniškega društva Zvonke 
Antolič iz Miklavža na Dravskem polju s predstavo »Bog masakra«.  
Kratka predstavitev: 
Navidezno zreli, kultivirani, ljubeči starši dveh najstnikov se srečajo, ker želijo v duhu sprave in umetnosti 
sobivanja rešiti posledice pretepa na igrišču. A dober namen srečanja kmalu splava po vodi, saj med 
razglabljanjem o teži krivde in iskanju pravega krivca privrejo na dan skrite zamere in osebne travme, ki jih 
nosi posameznik - tako do partnerja kot do nasprotnega spola. Na koncu se spopada vsak prosti vsem 
ostalim….in izgubi bitko sam s sabo…edino čustvo, ki se lahko kosa z njo, je pristna in iskrena ljubezen. Jo 
premoremo? 
 
V marcu bomo gostili Gledališče Mozirsko s predstavo »Moč teme«, Leva Nikolajeviča Tolstoja, v režiji 
Aleša Podrižnika. 
Kratka predstavitev: 
Gledališče Mozirsko predstavlja dramo o demonični moči zla. Drama v petih dejanjih prikazuje človeka in 
vpliv demonične moči zla nanj. Ta se kot kaplja črnega strupa širi po celotnem živem tkivu in razkraja 
poštenost duha. Nikita ni slab človek, vendar ga njegova lahkomiselnost glede žensk zavede, da utaji 
razmerje s poštenim dekletom. Okoliščine so ravno pravšnje, da se nevede zaplete v prvi zločin. Strah pred 
ljudmi in kaznijo ga vleče vse globlje in globlje, dokler ne pade v pekel najstrašnejših muk vesti. V najgloblji 
temi ne more zasvetiti niti najšibkejši plamen svetlobe. Ali pač? 
 
Za zaključek se nam bodo predstavili še prijatelji iz Radeč - Gledališko društvo Radeče z odlično predstavo 
»Vrv«, avtorja Patricka Hamiltona. 
Kratka predstavitev: 
Med pripravami na večerjo dva superiorno čuteča prijatelja ubijeta, po njunem mnenju, njunega manj 
vrednega prijatelja. Umor se zgodi, še podnevi, v lepo opremljenem luksuznem stanovanju, zato umorjenega 
skrijeta v skrinjo v dnevni sobi. Na večerjo so povabljeni še prijatelj, zaročenka in starša umorjenega. 
Prikazal pa naj bi se tudi bivši učitelj vseh štirih, ki pa ima malce drugačen pogled na svet... 
 
 
 
 
 
 



 
RAZPORED ABONMAJSKIH PREDSTAV 
 
13. 10. 2018 ob 19. uri – KUD Milke Zorec »ŽUPANOVA MICKA«, Anton Tomaž Linhart 
 
10. 11. 2018 ob 19. uri – KUD Stane Sever »BARILLONOVA POROKA«, Georges Feydeau 
 
9. 2. 2019 ob 19. uri – KUD Zvonke Antolič »Bog masakra«, Yasmina Reza 
 
9. 3. 2019 ob 19. uri – Gledališče Mozirsko »Moč teme«, Lev Nikolajevič Tolstoj 
 
13. 4. 2019 ob 19. uri – Gledališko društvo Radeče »Vrv«, Patrick Hamilton. 
 
 
Cenik abonmaja: 

Cena abonmaja je 25€ in vključuje pet predstav. 
Lahko pa se boste udeležili seveda tudi posamezne predstave, kjer pa bo cena posamezne vstopnice 7€. 
 
 
Vpis: 

Prijave oz. vpis abonmaja bo v sredo 10. 10. 2018 med 15.00 in 17.00, ter dve uri pred prvo abonmajsko 
predstavo ter seveda kadarkoli preko e-pošte ali na telefon 041/759 433. 
 


