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Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci!
Z največjim zadovoljstvom pišem te uvodne besede za novo abonmajsko knjižico.
Veliko je novega.
To, da vam po dolgem in negotovem času
zopet ponujamo abonmaje, kar nas neizmerno veseli, pa tudi to, da vam prvič
namenjam ta nagovor kot nova vršilka
dolžnosti direktorice Kosovelovega doma
Sežana.
Spremembe so sestavni del naših življenj,
svet se vrti in prav je tako. Prišel je čas za
nekaj novega in svojo nalogo prevzemam z
največjo odgovornostjo in zavezo, da bomo
skupaj z ekipo nadaljevali in nadgrajevali dobro zgodbo. Globoko verjamem, da bomo delovali složno, z obilo ljubezni do kulture in z glavno mislijo, da smo tukaj za vas.
Vsi ljubitelji gledališča in glasbe vemo, da je osnova estetske izkušnje
v tem, da so izvajalci in gledalci v istem prostoru enako pomembni. Na odru in pod njim se v enem trenutku prepletajo doživetja in
povezave. Ne gledališča, ne koncerta ne more biti brez vas, drago
občinstvo. In prav neposredni, živi stik, občutja ter pretok energij, ki
so nam bili v zadnjih letih odvzeti, so najpomembnejši. Zato vas toplo
vabimo k vpisu v abonmaja Kosovelovega doma Sežana.
Tokratna abonmaja, Gledališki in Glasbeno-plesni, sta skrbno pripravljena, pisana in nadvse zanimiva. Letos smo za vas pripravili raznolike gledališke predstave najbolj eminentnih slovenskih gledališč.
Glasbeno-plesni abonma vas bo popeljal na potovanje od klasike do
jazza, sprehodili se bomo tudi po obrobju Slovenije ter zaplavali v
vode rocka, swinga in zborovske glasbe. Vse o predstavah in koncertih si lahko preberete na naslednjih straneh naše abonmajske
knjižice.
Z veliko skrbnostjo in premislekom bomo nadaljevali bogat program
ter vas o njem seveda obveščali. Delali in trudili se bomo za to, da
se naše dvorane napolnijo, predvsem pa za to, da Kosovelov dom
Sežana živi in diha skupaj z vami.
Veselimo se snidenja!
					

Katja Jordan
v.d. direktorice
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Gledališki
1. SNG Drama Ljubljana:
Sally Potter – PARTY (The Party)
(14. oktober 2022, ob 20.00)
2. SLG Celje:
Branko Završan in ansambel – BODI GLEDALIŠČE!
(30. november 2022, ob 20.00)
3. SSG Trst in SiTi teater BTC: Jure Karas – ČUDOVITA
(23. december 2022, ob 20.00)
4. Mestno gledališče ljubljansko: José Cabeza – TRIJE MILIJONI
MINUT (7 años)
(predvidoma januarja 2023)
5. SLG Celje: Goran Vojnović – 14 DNI
(predvidoma februarja 2023)
6. SSG Trst in Gledališče Koper: Jera Ivanc – PTIČJA ΦAPMA
(predvidoma marca 2023)
Cena: parter 85 EUR (ob vpisu 35 EUR), balkon 80 EUR (ob vpisu 30 EUR).
Drugi del zneska, 50 EUR, je mogoče odplačati v dveh obrokih (en obrok v
novembru 2022 in drugi v februarju 2023).
Abonmaja ni mogoče plačati z darilnimi boni.
Cena za ogled ene predstave: 18 EUR (parter), 15 EUR (balkon); z nakupom
abonmaja za sedež v parterju prihranite 28 EUR.
ABONENTI si bodo v sezoni 2022/23 lahko brezplačno ogledali tri filme po
izbiri. Ob prevzemu vstopnic za filme je potrebno predložiti ABONMAJSKI
KARTONČEK.
Pridržujemo si pravico do sprememb programa in terminov, o čemer vas
bomo obvestili pravočasno.
Več splošnih informacij o abonmajih, pogojih je na voljo na str. 13 in 14 te
knjižice.

Abonmajski program sofinancira Občina Sežana.
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SNG Drama Ljubljana
Sally Potter: PARTY (The Party)
Črna komedija. Prva slovenska uprizoritev.
Režija: Ivica Buljan.
Igrajo: Nataša Barbara Gračner, Marko Mandić,
Polona Juh, Igor Samobor, Zvezdana Mlakar,
Saša Pavlin Stošić in Timon Šturbej.

Party na svojem domu priredi Janet, ki je pravkar dosegla najvišjo točko svoje
politične kariere – postala je ministrica za zdravstvo vlade v senci. Z možem,
znanstvenikom, povabita na slavje najožji krog prijateljev. Duhoviti, inteligentni, kot blisk hitri dialogi se dotaknejo tem, kakršne pričakujemo v krogu
izobraženih, razgledanih in elokventnih oseb z artikuliranimi stališči: politike,
krize zdravstvenega sistema, demokracije, feminizma … Njihov racionalni in
kultivirani modus pa preglasijo emocije, ko Janetin mož izbere prav ženin party za razkritje dveh dejstev: da je na smrt bolan ter da se bo ločil od žene in
svoje preostale dni preživel z Janetino sodelavko. Njegovo zdravstveno stanje
in neslutena odločitev usodno vplivata na vse zbrane. Naraščajoča napetost
nadaljnjega razvoja dogodkov, novih razkritij in priznanj, predvsem pa spoznanja o krhkosti navidez še tako trdnih odnosov in močnih zavezništev, kulminira v presenetljivem finalnem obratu, ki pa mu je detektivsko pozornejši
gledalec lahko že prej prišel na sled. (Slika: Peter Uhan.)
Predstava traja 1 uro in 15 minut in nima odmora.
Predvideni datum uprizoritve: 15. oktober 2022, ob 20.00.

SLG Celje
Branko Završan in ansambel: BODI GLEDALIŠČE!
Glasbeno-gledališka predstava. Krstna uprizoritev.
Režija: Ivana Djilas.
Nastopajo: Branko Završan, Beti Strgar, Lučka
Počkaj, Tanja Potočnik, Žan Brelih Hatunić in
Damjan M. Trbovc/Gregor Čušin.
Predstava je nastala ob 70-letnici celjskega gledališča. Odločili so se, da svoj
častitljivi jubilej obeležijo z glasbeno-gledališko predstavo, ki skozi songe govori o temah, ki so relevantne za usodo gledališča, in ošvrkne tudi naš vsakdan. Uporabili so znane slovenske in svetovne komade, Branko Završan pa je
napisal nova parodična besedila, ki nas bodo nasmejala, kdaj pa kdaj pa tudi
kritično zbodla. Petnajst duhovitih in parodičnih songov se poklanja celjskemu gledališču, igralcem in vsem zaposlenim, gledališkim žanrom nasploh in
komediji posebej, publiki, in se sprašuje o kakovosti umetniškega ustvarjanja
ter okolju, kjer člani ansambla ustvarjajo. (Slika: Uroš Hočevar.)
Predstava traja 1 uro in 40 minut in nima odmora.
Predvideni datum uprizoritve: 30 november 2022, ob 20.00.
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SSG Trst in SiTi teater BTC
Jure Karas: ČUDOVITA
Glasbena komedija.
Režija: Tijana Zinajić.
Igrajo: Primož Forte, Franko Korošec, Tina
Gunzek, Urška Bradaškja, Vesna Pernarčič,
glasbenik Joži Šalej (klavir).

»Čudovita« Jureta Karasa je zgodba o nenavadni in unikatni lepoti vsakega
človeka, ne glede na družbene standarde in na pričakovanja drugih. Glavna junakinja je samska ženska, ki je čudaška po naravi in ker jo je življenje
postavilo pred težko preizkušnjo. Družinsko srečanje, ki ga predstava uprizarja z besedami in petjem v živo, je zrcalo današnje družbe: Vita je s svojo
zunanjo ekstravagantnostjo pod drobnogledom, dejansko pa so tudi ostali,
»hitro živeči« obiskovalci vsak po svoje kronično sami. Samota je po besedah avtorja predstave eden od simptomov sveta, ki prihaja, saj je napisal
»Naš čas nas toliko spodbuja, da je »treba najti svojo pot« in »realizirati
svoje življenje kot si sam želiš«, da se zdi, da na poti k samo-izpolnitvi vsak
hodi po lastni prazni cesti. Kot da gresta individualizem in samota nekako
z roko v roki.« Meja med zmagovalci in poraženci postane tako zelo labilna.
(Slika: Agnese Divo.)
Predvideni datum izvedbe: petek, 23. december 2022, ob 20.00.

Mestno gledališče ljubljansko
José Cabeza: TRIJE MILIJONI MINUT (7 años)
Psihološki triler. Prva slovenska uprizoritev.
Režija: Barbara Hieng Samobor.
Igrajo: Judita Zidar, Tjaša Železnik, Mojca Funkl, Ana Pavlin/Diana Kolenc, Klara Kuk k. g. in
Jana Zupančič (glas).

Štiri prijateljice so dolgoletne družabnice ustanoviteljice uspešnega podjetja. Poleg uspeha in mnogih skupnih spominov jih druži tudi »poslovna
skrivnost«. Že nekaj časa vodijo dvojno knjigovodstvo: denar prenakazujejo
v Švico in tako utajujejo davke. Nenadoma pa njihova vodja izve, da jim sledi
finančna policija in da lahko agenti vsak čas zahtevajo vpogled v računalnike in druge dosjeje. Odvetnica ponudi izhod: če ena izmed družabnic prepiše zatajeni dobiček nase, bo krivda padla le nanjo. Ta, ki bi se žrtvovala, bi
šla v zapor za predvidenih sedem let ter rešila preostale tri in tudi podjetje.
Vznemirjena četverica najame mediatorko, ki naj bi jim pomagala doseči
(spo)razumno izbiro. Elementi podjetniškega trilerja in kriminalne drame
se med mediacijo sprevržejo v napeto igro psihologij. (Slika: Peter Giodani.)
Predstava traja 1 uro in 15 minut in nima odmora.
Predvideni datum izvedbe: januar 2023.
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SLG Celje
Goran Vojnović: 14 DNI
Navadna drama o nenavadnih časih.
Krstna uprizoritev.
Režija: Ajda Valcl.
Igrata: Branko Završan in Jagoda.

Gledališka igra 14 dni govori o času epidemije in njenih posledicah na človeške usode. Kot že naslov pove, se dogajanje začne in konča v 14 dneh. Vsak
dan se začne s srhljivim poročilom o številu okuženih, hospitaliziranih, težko
bolnih in mrtvih zaradi pandemične bolezni. To seveda ni običajnih 14 dni,
temveč 14 dni karantenske ujetosti. Mož, mednarodno uveljavljen gledališki
režiser, se zaradi prekinitve študija nove predstave v Španiji vrne domov, pri
čemer mu oblasti odredijo dvotedensko karanteno. Sprva se želi za ta čas
osamiti na vikendu v Kranjski Gori, a ker prehajanje med občinami ni dovoljeno, je primoran ostati doma pri ženi. V tem neusmiljeno ogoljenem času,
ki ga morata zakonca po dolgem času preživeti drug z drugim, se razkrijejo
številne razpoke njunega odnosa. Oba prevevajo strahovi pred prihodnostjo,
pred neznanim, pred samoto in končnostjo. A vendar se zdi, da sta njuni življenjski poti kot premici, ki se presekata v trenutku karantene in je njuna
mimobežnost neizbežna.
Predstava traja 1 uro in 30 minut in nima odmora. (Slika: Jaka Babnik.)
Predvideni datum izvedbe: februar 2023.

SSG Trst in Gledališče Koper
Jera Ivanc: PTIČJA ΦAPMA
Utopija po Aristofanu. Krstna uprizoritev.
Režija: Jaka Ivanc.
Nikla Petruška Panizon, Igor Štamulak, Primož
Forte, Mojca Partljič, Živa Selan, Tina Gunzek,
Luka Cimprič in Franko Korošec.
Jezna in razočarana, ker ji vrhovni šef ni ponudil vodilnega mesta, se ambiciozna in oblasti željna Pistetajra odloči, da med oblaki, na sredi med spodnjimi
in zgornjimi, med ljudmi in bogovi ustanovi državo po svoji meri. V iskanju
primernega kraja se poskuša obrniti na Prokno, v slavca spremenjeno detomorilko, a naleti na njenega nezvestega moža Tereja. Ptice za tak kraj morda
vedo, a nad prišlekinjo niso navdušene – ljudi namreč krivijo za vse svoje nesreče – dokler jih Pistetajra z besedičenjem o pravičnejšem svetu ne prepriča
v ustanovitev države, izgradnjo zidu, ki naj loči nebesa in zemljo, ter, končno,
v prevzem popolne, nadbožje oblasti. (Slika: Luca Quaia.)
Predstava traja 1 uro min 30 minut in nima odmora.
Predvideni datum izvedbe: marec 2023.
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Glasbeno
plesni
1.

KLEMEN SLAKONJA & SMALL BAND: Ni da ni
(30. september 2022, ob 20.00)

2. PLESNI TEATER LJUBLJANA IN ODER VR 360 EN KNAP: Tobelija
(17. oktober 2022, ob 20.00)
3. GODALNI KVARTET TARTINI
(22. november 2022, ob 20.00)
4. DRUŠTVO MRTVIH PESNIKOV Z GODALNIM KVARTETOM
CORCORAS
(9. december 2022, ob 20.00)
5. OKUSTIČNI
(16. januar 2023, ob 20.00)
6. AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONETA TOMŠIČA
(17. februar 2023, ob 20.00)
Cena: parter 85 EUR (ob vpisu 35 EUR), balkon 80 EUR (ob vpisu 30 EUR).
Drugi del zneska, 50 EUR, je mogoče odplačati v dveh obrokih (en obrok v
novembru 2022 in drugi v februarju 2023).
Abonmaja ni mogoče plačati z darilnimi boni.
Cena za ogled posamezne predstave ali koncerta: 18 EUR (parter), 15 EUR
(balkon). Z nakupom abonmaja za sedež v parterju prihranite 28 EUR.
ABONENTI si bodo v sezoni 2022/23 lahko brezplačno ogledali tri filme po
izbiri. Ob prevzemu vstopnic za filme je potrebno predložiti ABONMAJSKI
KARTONČEK.
Pridržujemo si pravico do sprememb programa in terminov, o katerih vas
bomo obvestili pravočasno.
Več splošnih informacij o abonmajih, pogojih je na voljo na str. 13 in 14 te
knjižice.

Abonmajski program sofinancira Občina Sežana.
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KLEMEN SLAKONJA & SMALL BAND
Ni da ni
Klemen Slakonja ni le odličen igralec in interpret, ampak tudi izjemen pevec, ki bo ob
spremljavi Igorja Leonardija, Tadeja Kampla in Janeza Gabriča, poskrbel za zabaven
glasbeni večer, poln znanih melodij in iskrivega humorja. Z glasbeniki se bo sprehajal
med različnimi glasbenimi žanri – rokom,
svingom, džezom … in nam približal uspešnice domačih in tujih glasbenih zvezd. Zapel bo tudi avtorske uspešnice, ki so obkrožile svet ter nas
nasmejal z oponašanjem znanih osebnosti. Od Slavoja Žižka, Jana Plestenjaka, Modrijanov, Oliverja Dragojeviča, pa vse do Putina in svetovnih hitov Eda Sheerana, Coldplay, U2, Franka Sinatre in celo Pavarottija.
Skratka – ni, da ni! (Slika: Jani Ugrin.)
Koncert bo v petek, 30. septembra 2022, ob 20.00.

PLESNI TEATER LJUBLJANA IN ODER VR 360 EN KNAP
Tobelija
Plesna predstava po motivih drame Ljubomirja Đurkovića. Režija: Nick Upper. Koreografija: Rosana Hribar. Igrajo: Rosana
Hribar, Maša Kagao Knez, Urša Rupnik.
Starodavni običaj tobelij, žensk, ki v visoko
patriarhalni balkanski družbi prevzamejo
moško funkcijo, ko iz različnih razlogov ni
več moških, so motiv predstave. Plesna predstava Tobelija gradi na večnih motivih, ki se pojavljajo na eni strani v želji in hrepenenju »pripadati«
in po drugi strani v ujetosti v okolje, brezizhodni situaciji, strasti in jezi,
žalovanju in hrepenenju, zaničevanju in usodni prepletenosti ter obsojenosti na večno vračanje v preteklost. Moški je umrl. Ostal je grob in občutek izgube, zapostavljenosti in grenkobe, ki ga hrani predvsem strah pred
vsem, kar preizprašuje trdna prepričanja. (Slika: Nada Žgank.)
Predstava bo v ponedeljek, 17. oktobra 2022, ob 20.00.
Po predstavi bo družabni dogodek v navidezni resničnosti: Oder360 En
Knap: Tobelija – plesna predstava na VR očalih.
Projekt Oder360, ki so v Zavodu EN-KNAP začeli razvijati v času zaprtja
gledališč, pomeni vzpostavitev novega tipa produkcije predstav v 360°
okolju in predstavitev v obliki družabnega dogodka – vodenega ogleda
predstav z VR očali. Ob ponovitvi predstave sledi kratka predstavitev
tehnologije. Izkušnja ogleda predstave v 360° okolju ponuja gledalcu
perspektivo pogleda iz središča odra in tako razbija klasično gledališko
formo, kjer je pogled usmerjen zgolj preko četrte odrske stene. Smer pogleda brez varnega zavetja okvirja proscenija, ekrana ali platna, postane
v 360° okolju izbira posameznika. S tem vsakemu gledalcu omogočamo, da si sam zrežira pogled na ponujeno predstavo. Na dogodku je vsak
obiskovalec opremljen s svojim kompletom VR očal, slušalk in vrtljivim
sedežem.
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GODALNI KVARTET TARTINI
Ob 330-letnici rojstva Giuseppeja Tartinija in 40-letnici svojega delovanja, je
Godalni kvartet Tartini pripravil poseben
jubilejni program: Giuseppe Tartini – Sonata à Quattro D-dur C.551/78; Ludwig
van Beethoven – Godalni kvartet F-dur,
op.18 št. 1; Bedřich Smetana – Godalni
kvartet v e-molu, Iz mojega življenja.
Godalni kvartet Tartini je začel svojo pot kot Godalni kvartet Slovenske filharmonije leta 1983, ko so štirje vodje godalnih skupin orkestra
Slovenske filharmonije odločili, da bogato tehnično znanje in glasbene
izkušnje preizkusijo tudi v godalnem kvartetu, ki velja med vsemi komornimi glasbenimi zasedbami za najplemenitejšo, pa tudi najobčutljivejšo zasedbo. V svojem dosedanjem delovanju, še zlasti v sklopu
koncertov iz cikla Večeri komorne glasbe, je uspel oblikovati prepričljiv
in svež pristop, ki je novost ne le po izvajalski tehtnosti in dodelanosti
programa, temveč tudi v repertoarni odprtosti in smelosti. Pri oblikovanju koncertnih programov se člani kvarteta seveda ne odpovedujejo 'klasičnim' delom železnega repertoarja te zvrsti, vendar jih izbirajo
previdno in premišljeno, tako da tudi z njihovo pomočjo interpretativno
zorijo in se kalijo. Posebno veljavo daje programom koncertov stalna
skrb članov kvarteta, da vabijo medse priznane slovenske in tuje glasbenike ter tako na poseben način izvirno in vedno na novo dopolnjujejo
svoj program.
Godalni kvartet Tartini sestavljajo: Miran Kolbl – violina, Romeo Drucker
– violina, Aleksandar Milošev – viola in Miloš Mlejnik – violončelo. (Slika: Nataša Fajon.)
Koncert bo v torek, 22. novembra 2022, ob 20.00.

DRUŠTVO MRTVIH PESNIKOV (DMP) Z GODALNIM
KVARTETOM CORCORAS
Društvo mrtvih pesnikov (DMP), skupina, poimenovana po filmu Petra Weira,
pod tem imenom nastopa od septembra 1990 in je do danes izdala osem
studijskih albumov: Iskanje (1993), Opus
II (1996), Neki rabm, da te ne pozabm
(1998), 20:00 (2000), Vojna in mir (2008),
Krog (2010), 25 – dvojni album uspešnic (2015) ter Astronavt (2018).
Na slovensko glasbeno sceno so opazneje stopili s skladbo Ko te ni leta
1992. V naslednjih letih je sledil dokončen preboj z uspešnicami, kot so
Ti in jaz, Čutm te, Rabm, Me že ma, da bi te, 25 ter Ti si vse, ki je postala
zaščitni znak skupine z 1,8 milijonov ogledov na YouTubu. DMP svoje
skladbe izvajajo le v živo, saj so, kot pravijo, napisane, da živijo med ljudmi. Vsakdanje dogodke hitro pozabimo, dobre koncertne izkušnje pa
nikoli. Z Godalnim kvartetom Corcoras, s katerim bodo zaigrali tudi pri
nas, pripravljajo novo ploščo koncertnih posnetkov Izštekani. V goste
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pa bodo povabili tudi domači pevski zbor – katerega, bomo izvedeli na
nastopu.
DMP so: Alan Vitezič – vokal, kitara; Peter Dekleva – kitara, spremljevalni vokal; Tomaž Koncilija – bas, spremljevalni vokal; Marko Zajc – bobni,
spremljevalni vokal in
Boštjan Artiček, klaviature, spremljevalni vokal. (Slika: Borut Peterlin)
Koncert bo v petek, 9. decembra 2022, ob 20.00.

OKUSTIČNI
Okustični je slovenski glasbeni dvojec,
ki ga tvorita Karin Zemljič (vokal) in Mate
Brodar - Bro (vokal, kitara). Začetki zasedbe segajo v leto 2013. Septembra 2017 je
izšla prva avtorska skladba Okustičnih Pri
nas, ki sta jo posnela z Jadranko Juras. 16.
februarja 2019 sta s pesmijo Metulji plešejo nastopila na EMI. Novembra 2019 je pri ZKP RTV Slovenija izšel njun
prvenec Enkratna, neponovljiva. Zanj sta leta 2021 prejela zlato piščal za
album leta 2020. Okustični so kvalitetna akustična zasedba, ki je žanrsko
zelo okretna in pestra, ne glede na to, da gre pri največkrat slišani različici
“zgolj” za dva vokala ob spremljavi akustične kitare. Člana si glavni vokal
podajata skozi ves koncert in se breztežno prepletata v večglasju. (Slika:
Urša Premik)
Koncert bo v ponedeljek, 16. januarja 2023, 20.00.

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONETA TOMŠIČA
Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani sodi med najboljše slovenske vokalne sestave, v katerem prepevajo študentje, ki jih združuje velika
ljubezen do glasbe in želja po vrhunskem
umetniškem ustvarjanju. Zbor nadaljuje
tradicijo Akademskega pevskega zbora v
Ljubljani, ki ga je leta 1926 ustanovil France Marolt. Svojo kakovost zbor
potrjuje z odmevnimi nastopi na festivalih in tekmovanjih doma ter v tujini. Še posebej ponosni so na dvakrat osvojeno Veliko nagrado Evrope
(2002, 2008), ki velja za eno najprestižnejših nagrad za ljubiteljske zbore.
Repertoar zbora zajema temeljna dela evropske zborovske literature od
renesanse do sodobnosti, reprezentativna dela slovenskih skladateljev
ter kakovostne priredbe ljudskih pesmi vseh slovenskih pokrajin. Zbor od
oktobra 2021 vodi Rahela Durič, ki deluje tudi kot pomožna profesorica
za zborovsko dirigiranje na Univerzi za glasbo v Gradcu (Avstrija).
Koncert bo v petek, 17. februarja 2023, 20.00.
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Splošne
informacije
Prisrčno vas vabimo k vpisu abonmajev za sezono 2022/23.
Tudi letos smo za dosedanje abonente pripravili predvpis. Vsi tisti torej,
ki ste že naši abonenti in si želite svoj sedež zagotoviti na mestu kot
doslej, lahko to storite v času predvpisa Gledališkega in Glasbeno-plesnega abonmaja, ki bo potekal od ponedeljka, 29. avgusta, do ponedeljka, 12. septembra 2022.
Od torka, 13., do četrtka, 29. septembra 2022, pa bo potekal vpis tudi za
nove abonente.
URNIK BLAGAJNE ZA VPIS ABONMAJEV:
Za predvpis in vpis abonmajev bo naša blagajna odprta od ponedeljka,
29. avgusta, do četrtka, 29. septembra 2022, po naslednjem urniku:
- od ponedeljka do petka od 10. do 12. in od 15. do 17. ure, in
- uro pred prireditvami, za katere se prodajajo vstopnice.
Telefonska številka blagajne: (05) 731 20 12.
Ob vpisu predložite PRIJAVNICO. Abonma se lahko plača v več obrokih,
kot je navedeno pri posameznem abonmaju. Prvi obrok poravnate na
blagajni Kosovelovega doma Sežana.
Abonmajev ni mogoče plačati z darilnimi boni.
Način plačila: z gotovino ali s karticami MasterCard, Visa, BA, Karanta in
Maestro.
Abonenti prejmete abonmajsko izkaznico. O točnih terminih posameznih
predstav ter morebitnih spremembah predstav obveščamo abonente po
elektronski pošti, telefonu, s sporočili SMS, izjemoma tudi po pošti. Zato
vas vljudno prosimo, da nam ob vpisu abonmaja zaupate naslednje podatke iz prijavnice: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, številko mobilnega telefona in naslov elektronske pošte. Kosovelov dom Sežana jamči
za varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.
Druge pomembne informacije:
• Vstop v dvorano po začetku predstave ni več dovoljen, zato vas vljudno
prosimo, da ne zamujate.
• Prosimo vas, da pred pričetkom predstave izključite prenosne telefone
in druge zvočne naprave.
• Fotografiranje in snemanje predstav ni dovoljeno.
• Prosimo vas, da vrhnja oblačila, dežnike in pokrivala puščate v garderobi.
Pridržujemo si pravico do spremembe programov.
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POPUSTI, UGODNOSTI in PREDNOSTI:
Pri vpisu dveh različnih abonmajev nudimo 20% popust (na vsak abonma).
Pri vpisu kateregakoli abonmaja imajo upokojenci, brezposelni in invalidi
10 % popusta.
Pri vpisu Glasbeno-plesnega abonmaja imajo učenci in učitelji Glasbene
šole Sežana 50 % popusta.
Pri vpisu katerega koli abonmaja imajo študentje in dijaki 50 % popusta.
Abonenti Slovensko stalnega gledališča Trst imajo ob predložitvi abonmajske izkaznice 10 evrov cenejši abonma (velja za Gledališki in Glasbeno-plesni in abonma).
Prav tako boste imeli abonenti Kosovelovega doma Sežana popust pri vpisu v abonmaje Slovenskega stalnega gledališča Trst.
Člani OOZ Sežana imajo pri vpisu v Gledališki ali Glasbeno-plesni abonma
10 % popusta.
Popust uveljavite z osebnim dokumentom, upokojenci in brezposelni z dokazilom o statusu, člani OOZ Sežana s kartico Mozaik podjetnih, invalidi
z Evropsko kartico ugodnosti za invalide, študenti s študentsko izkaznico
ali potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto, dijaki z dijaško izkaznico ali
potrdilom o šolanju za tekoče šolsko leto, učenci in učitelji Glasbene šole
Sežana pa ob predložitvi izkaznice.
Popusti se ne seštevajo.
ABONENTI Gledališkega in Glasbeno-plesnega abonmaja si bodo lahko v
sezoni 2022/23 brezplačno ogledali tri filme po izbiri. Ob prevzemu vstopnic za filme je potrebno predložiti ABONMAJSKI KARTONČEK.
ABONENTI vseh abonmajev imajo določene popuste tudi pri drugih prireditvah v organizaciji Kosovelovega doma Sežana (ne velja za prireditve,
kjer gre za zunanjega organizatorja oz. najemnika doma) ob predložitvi
abonmajskega kartončka.
ZAKAJ IMETI ABONMA? PREDNOSTI:
• vedno rezerviran sedež
• isti sedež kot lani ali drug po izbiri
• cenejši ogled predstav
• redno druženje s prijatelji
• obveščanje o datumih abonmajskih predstav in drugo obveščanje
• obveščanje o morebitnih spremembah programa (odpoved abonmajske
predstave ipd.)
• popust za izvenabonmajske predstave (v organizaciji Kosovelovega
doma Sežana).
Informacije:
Ariana Pertinač, vodja vpisa abonmajev, Nives Zadel in Polona Rožman, tel.
(05) 731 20 12 (v času odprtja blagajne).
MEDIJSKI SPONZOR:
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Glasba
z okusom
Za glasbeni cikel Glasba z okusom 2022 abonmaja ne prodajamo, temveč so vstopnice na voljo le za vsak posamezni koncert.

DITKA: MED NAMA JE ANGEL

V letu 2022 Ditka predstavlja svoj četrti album s simbolnim naslovom Med nama je angel, ki na eni strani
nadaljuje dobro poznano vez s pesnikom Lainščkom,
na drugi strani pa v svoj svet povabi še poezijo drugih
priznanih slovenskih pesnikov. Na albumu tako prevladuje ljubezenska lirika Ferija Lainščka, pridružuje
pa se ji ljubezenska poezija Cirila Zlobca in Kajetana
Koviča, vprašanje o obstoju Janeza Menarta ter aktualni, nekoliko družbenokritični temi v poeziji Srečka Kosovela in Karla Destovnika Kajuha.
Koncert je bil izveden v nedeljo, 24. julija 2022, ob 21.00, v amfiteatru.

BALKAN BOYS

Leta 2007 je pevec in trobentač Rok Nemanič Nemo
prvič obiskal srce trubaške glasbe in energije – festival Gučo, kjer je začutil povezovalno moč balkanske
glasbe. Dve leti pozneje je zbral skupino mladih akademskih glasbenikov, da bi z njim začela zgodbo, v kateri bi prek balkanskih ritmov in melosa prikazali tisto
pravo balkansko dušo, energijo, ki združuje ljudi vseh
generacij. Nastala je skupina Balkan Boys. Ustvarili so unikaten glasbeni
slog, balkan pop fusion. Z željo po širitvi glasbenega ustvarjanja je nastal
nov album, Welcome to the Gipsyland (2019). Zasedba se je tokrat posvetila
predvsem raziskovanju etno/ciganske glasbe. Gipsyland je kraj, kjer uživamo v dobri glasbi, se prepustimo energiji, kraj, kjer je vsak vsakemu prijatelj.
Pomembna je le povezovalna moč glasbe. Vzdušje, o kakršnem govori Gipsyland, je vzdušje, ki vlada na koncertih zasedbe.
Torek, 23. avgust 2022, ob 21.00, v amfiteatru.

NOREIA

Noreia je petčlanska skupina izkušenih slovenskih
glasbenikov, ki igrajo tradicionalne irske, škotske in
bretonske melodije – ne vedno na tradicionalen način. Pred kratkim je skupina začela združevati keltske
tradicije z lastno dediščino – slovensko ljudsko glasbo – zaradi česar je zvok še bolj edinstven in vznemirljiv. V zadnjih nekaj letih je Noreia odigrala več kot 300
nastopov doma in v tujini. Po prvem albumu Step it Out! (2015) je skupina
januarja 2017 izdala album Moments To Treasure. Album vsebuje tradicionalne melodije in pesmi v lastnih aranžmajih ter tudi 2 lastni skladbi. Tretji
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album Viže je izšel leta 2019 in je pritegnil pozornost številnih glasbenih kritikov in medijev, kar je imelo za posledico neprekinjeno turnejo. Poleti 2017
je bila skupina izbrana za nastop na enem največjih festivalov keltske glasbe,
Festival de Ortigueira (Galicija, Španija) in nastopila pred 30.000 množico kot
uvodno dejanje festivala.
Četrtek, 15. september 2022, ob 20.00, v Srednji dvorani.

TORI TANGO: RESPIRANDO

Harmonikar in skladatelj Jure Tori je v 15 letih solistične
kariere ustvaril in odigral zavidljiv glasbeni opus, svojo ustvarjalno zrelost pa kronal s prvim 'integralnim'
slovenskim avtorskim tangom in skupino Tori Tango.
Mednarodna zasedba je jubilej obeležila z izidom novega albuma Respirando (Alessa records). Skupina Tori
Tango izvaja povsem samosvojo in unikatno avtorsko
izpeljanko tanga v vsej njeni žanrski razvejanosti, polni melanholične senzibilnosti in prelepih Juretovih melodij, pa tudi presenetljivih stilnih ritmičnih
preobratov, instrumentalnega koketiranja z drugimi žanri in tehnične perfekcije njenih članov. Zasedbi sta se pridružila argentinska pevka Gabriela Alarcón, ki je k zvočni zasnovi skupine poleg vokalne razsežnosti prispevala še
dodatno žanrsko kredibilnost in pa slovenski 'beatboxer' Murat, ki je zvočno
podobo nadgradil z mojstrskim vokalnim izvabljanjem oziroma simuliranjem
tolkalnih in instrumentalnih zvokov. Za vizualno stran predstavitve glasbene
senzibilnosti zasedbe Tori Tango na nastopih poskrbita plesalca tanga Alja
Ferme in Sašo Živanović.
Četrtek, 27. oktober 2022, ob 20.00, v Srednji dvorani.

VITO MARENCE FLAMENCO GROUP

Vito Marence Flamenco Group je zasedba, ki igra glasbo
kitarista Vita Marenceta, ki skozi flamenko in njegovo
lastno interpretacijo – kompozicijo, izhaja iz korenin
tradicije flamenka. Zasnovana je na tradicionalnih ritmih, izvornih in izvirnih sestavinah flamenka: kitari, plesu (baile), ploskanju z dlanmi (palmas) ob vplivih džeza
(improvizacije), indijske klasike, arabskega melosa in
glasbe Južne Amerike. Tokrat slovensko zasedbo sestavljajo vrhunski uveljavljeni glasbeniki. dejavni tako doma kot v tujini: Vito Marence – kitara, Jošt
Lampret – basovska kitara, Andrej Tomazin – tolkala, in Ana Pandur – ples.
Četrtek, 17. novembra 2022, ob 20.00 v Srednji dvorani.
Po vsakem koncertu bo pokušina hrane v sozvočju z glasbo v sodelovanju z
Rent&Event – Ljubiša Smiljanić, s. p.
Vstopnina za posamezni koncert:
- v predprodaji: redna cena 15 EUR, za dijake in študente 12 EUR,
- na dan koncerta: 20 EUR (popustov ni).
Koncerti cikel Glasba z okusom 2022 sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
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Filmarija
in Filmšula
V zadnjih letih smo poleg ponudbe kakovostnega in raznovrstnega filmskega programa skušali s filmsko vzgojo poudariti pomen filma za kritičen
premislek o naši družbi. Filmska vzgoja temelji na ogledu kakovostne filmske vsebine, na seznanjanju z raznolikimi filmskimi stvaritvami, spoznavanju ustvarjanja filmskih del in na kritičnem branju/gledanju/spremljanju ter
posledično razumevanju filma. S pedagoškimi pogovori ob filmu, pogovori
z gosti, delavnicam in drugimi spremljajočimi dejavnostmi tako razvijamo
tudi artikulacijo lastnega mnenja, kritično mišljenje in ustvarjalnost mladih.
Projekt FILMARIJA in FILMŠULA – program filmske vzgoje za otroke in
mlade bo v sezoni 2022/23 izvajan v Sežani in bo imel podprograma:
• predvajanja za šole in vrtce
Podprogram je namenjen predšolskim in šolskim otrokom v sklopu šolskih predvajanj s pogovori po filmih. Izbor filmov bo prilagojen starostni
skupini udeležencev.
• FILMŠULA (filmska vzgoja za mlade)
FIMŠULA širi filmsko obzorje in družbeni pogled.
Podprogram je prvenstveno namenjen dijakom, študentom in drugim
mladim, je pa odprtega tipa – tudi za izven.
Ta podprogram v šol. letu 2022/23 nadaljujemo Kosovelov dom Sežana,
Šolski center Srečka Kosovela Sežana – gimnazija in ekonomska šola ter
Višja strokovna šola Sežana, in MC Podlaga Sežana. Partner projekta in
sofinancer pa je tudi Klub študentov Sežana.
Filmšula traja od oktobra 2022 do junija 2023 in zajema oglede filmov s
spremljevalnimi vsebinami (pogovori ob filmih) ter posamezna strokovna
predavanja.
Klub študentov Sežana sofinancira vstopnice dijakom oziroma študentom.
Zanje bodo ogledi filmov tako povsem brezplačni.
Termini ogledov filmov bodo predvidoma ob petkih.

Kot partner pri projektu se nam že drugo leto zapored pridružuje Kinoatelje
iz Gorice, Italija, kjer bo v okviru filmske vzgoje izvedeno eno predavanje na
temo filmskih poklicev.
VSE INFORMACIJE o ogledih objavljamo V MESEČNEM INFORMATORJU
Kosovelovega doma Sežana, Filmšulske projekcije pa še na spletni strani
http://filmšula.si/ in na Facebook profilu Kino Sežana ter Kosovelov dom
Sežana ter Instagram profilu Kosovelov dom Sežana in Facebook ter Instagram profilu MC Podlaga.
Projekt Filmarija in Filmšula
sofinancira Slovenski filmski center.
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Kino Kino
Kino kino je program, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo in ponuja najboljše filmske naslove, predvsem evropske in nagrajene filme.
Skrbno načrtovanje programa s številnimi dodatnimi projekti, kot so predavanja in pogovori po filmu, ciklusi filmov, filmski festivali in druge možnosti, ki
jih izbrano prinašamo v Kosovelov dom, so del dolgoročnega procesa razvoja
tega področja.
Slogan Art kino mreže, katere člani smo, je: V NAŠEM KINU STE VEDNO V
PRAVEM FILMU.
Redna cena za ogled enega predvajanja v okviru programa KINO KINO je
4,50 EUR.
TORKOVE FILMSKE BUDNICE

TORKOVA FILMSKA BUDNICA

Filmski program je med oktobrom in aprilom vsak drugi in četrti torek dopoldan namenjen vsem, ki imate takrat čas (ali si ga lahko vzamete) ali ne
uspete predvajanj ujeti ob večernih urah. Dva torkova dopoldneva v mesecu
bomo namenili najboljšim filmskim naslovom tekočega ali preteklega meseca, predvajali pa bomo predvsem evropske in nagrajene filme.
Za nami je uspešno sodelovanje z Domom upokojencev Sežana in Zavodom
Sopotnik, s katerima nameravamo sodelovati še naprej.
Začenjamo v oktobru 2022. Po filmih bomo podelili vtise z zainteresiranimi.
Program KINO KINO – večeri kakovostnega in umetniškega filma, sofinancira
Ministrstvo RS za kulturo.

Kosovelov dom Sežana je član Art kino mreže Slovenije, mednarodne mreže
CICAE in mednarodne mreže filmskih prikazovalcev EUROPA CINEMAS.
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NOVOLETNI KONCERT

PRIFARSKI MUZIKANTI
Četrtek, 29. december 2022, ob 20.00.

Prifarci so že kar dolgo na svetu in dolgo na odrih. Leto 2018 je
bilo zanje jubilejno, saj so slavili 30 let obstoja skupine. Začeli so
kot spremljevalna tamburaška skupina za domače folkloriste in
po petih letih delovanja izdali svoj prvi plošček. Od takrat so jih
izdali že 32! S pesmijo in vižami ohranjajo bogato in raznoliko
slovensko ljudsko izročilo, odlikuje jih štiriglasno petje, glasbeniki kritiki pa jih – ne glede na to, da zaigrajo skoraj vse, kar jim
pride pod prste – uvrščajo med najboljše etno glasbene skupine na Slovenskem. Čaka nas torej prisrčen in doživet predsilvestrski glasbeni večer, v to smo lahko prepričani.
Prifarci so: Mitja Ferenc na berdi, kitari in bas kitari (drugi tenor), Valentin Južnič na bisernici (prvi bas), Martin Marinč na diatonični harmoniki (drugi bas), Toni Obranovič tudi na klavirski
harmoniki (prvi tenor), Uroš Obranovič na bugariji (prvi tenor),
Jernej Pečak na violini (drugi tenor) in Dejan Šuštar na braču
(prvi bas).
Cena vstopnice:
- redna cena (na dan koncerta): parter 25 EUR, balkon 22 EUR;
- v predprodaji do srede, 28. decembra 2022: parter 20 EUR,
balkon 17 EUR;
- za abonente Kosovelovega doma Sežana v predprodaji do
srede, 28. decembra 2022: parter 17 EUR, balkon 14 EUR.
Popustov ni.
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Na vodenem literarnem sprehodu od sežanske železniške postaje do Kosovelove spominske sobe beremo pesmi in preko vizualnih dražljajev rojstnega
kraja Srečka Kosovela spoznavamo zanimivo pesnikovo življenje, njegovo
bogato literarno zapuščino in iščemo sledi, ki jih je pustil v ustvarjanju drugih.
Na poti zbiramo vtise o mestu in sestavljamo zgodbo pesnikovega življenja
ter literarnega ustvarjanja.
Gre za skupni projekt Kosovelove spominske sobe – Ljudske univerze Sežana, Kosovelovega doma Sežana in Društva Konstruktivist. Vodi: Mateja Kralj.
Spominek, ki ga udeleženci prejmejo na poti, je sofinancirala Občina Sežana.
TOČKE / IZHODIŠČA
• Sežana
• Srečko Kosovel
• železniška postaja
• Gradišče, Kras
• Spomenik Zlati čoln in
Kosovelov dom Sežana

•
•
•
•

Literatura, poezija, kons
Kosovelova spominska soba
Kosovelova knjižnica Sežana
Kosovelova pot.

OSNOVNI PODATKI
Trajanje: 2 uri. Razdalja oz. prehojena pot: 2 km. Jezik: slovenščina. Zbirno
mesto: železniška postaja Sežana. Končni postanek: Kosovelova spominska
soba. Ocenjena primerna starost: 10+.
Sprehod izvedemo ob dogovorjenem terminu po ceniku:
• od 6 do 10 oseb: 15 €/osebo
• od 11 do 15 oseb: 12 €/osebo
• od 16 do 30 oseb: 10 €/osebo,
• občani občine Sežana: 10 €/osebo
• za družine: za 3-člansko družino je cena vstopnice 30 EUR, za vsakega nadaljnjega otroka pa se plača 10 €.
Cene vključujejo DDV.
Opomba: Sprehod se izvaja ob pogoju, da je prijavljenih vsaj 6 udeležencev.
Za šolske skupine:
• do 15 oseb: 110 €,
• od 16 do 20 oseb: 130 €,
• od 21 do 30 oseb: 150 €.
Termin: po dogovoru.
Cene vključujejo DDV.
Informacije in prijave: Kosovelov dom Sežana prek e-naslova
info@kosovelovdom.si.
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GLASBENI ABONMA
JESENSKE SERENADE NA
KRASU IN V BRKINIH

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Območna izpostava Sežana

JSKD OI Sežana v sodelovanju z Glasbeno mladino Ljubljansko razpisuje glasbeni abonma Jesenske serenade na
Krasu in v Brkinih za vse ljubitelje odlične glasbe in izbrane
poezije.
Vabimo vas, da si s prevzemom brezplačne abonmajske
vstopnice zagotovite svoj sedež na vseh lokacijah, kjer
bodo koncerti potekali. Brezplačne abonmajske vstopnice
JESENSKE SERENADE lahko prevzamete na blagajni
Kosovelovega doma v času od 22. 8. 2022 do 6. 9. 2022,
saj vam kasneje sedeža morda ne bomo mogli zagotoviti
zaradi velikega števila obiskovalcev ali morebitnih novih
zahtev NIJZ-ja zaradi ponovne nevarnosti Covida 19. Veseli
smo vaše odločitve, da boste zvesti obiskovalec Jesenskih
serenadah, za katere je spored izbral Boris Rener. Prijazno
vabljeni k vpisu abonmaja Jesenske serenade na Krasu in
v Brkinih.

6. 9. 2022 ob 19. uri v Galeriji Marijana Miklavca v
Sežani // OBJEM MEDENINE
Trobilni kvintet Neobrass
Jernej Maček, trobenta
Kristjan Zupan, trobenta
Marko Arh, rog
Žan Kopše, pozavna
Uroš Menegatti, tuba
Spored: Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach, Victor
Ewald, Michael Kamen, Enrique Crespo
Koncert z besedo povezuje pesnik, igralec, pedagog in knjižničar Kristijan Koželj.

Foto: Darja Štravs Tisu

TROBILNI KVINTET NEOBRASS sestavljajo študenti ljubljanske Akademije za glasbo, in sicer trobentarja Jernej Maček in
Kristjan Zupan iz razreda prof. Franca Kosma, hornist Marko
Arh, ki je študiral v razredu prof. Boštjana Lipovška, pozavnist
Žan Kopše, ki se izobražuje pri prof. Dušanu Kranjcu, in tubist
Uroš Menegatti, študent v razredu prof. Rolanda Szentpálija.
Nastopili so na številnih pomembnih in slavnostnih dogodkih:
na sprejemu britanskega princa Edwarda, ob 200. obletnici
Narodnega muzeja Slovenije, na koncertih Ljubljana festivala
in tudi preko meje, v Italiji…

13. 9. 2022 ob 19. uri v Cerkvi sv. Jurija na Tabru
pri Materiji // SLIKOVITO
Matjaž Bogataj, violina
Maruša Turjak Bogataj, violončelo
Spored: Wolfgang Amadeus Mozart, Reinhold Glière, Matija
Krečič, Pēteris Vasks
Koncert z besedo povezuje diplomiran dramski igralec Tadej
Pišek.

Foto: Tania Mendillo
Brat in sestra, violončelistka MARUŠA TURJAK BOGATAJ in
violinist MATJAŽ BOGATAJ, že vrsto let nastopata doma in v
tujini in sodelujeta v različnih projektih in komornih sestavih.
Maruša se je kot ena vodilnih slovenskih čelistk mlajše
generacije po študiju v Ljubljani in Münchnu v letu 2015
pridružila Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija, Matjaž pa je
gradil glasbeno kariero v tujini. Po študiju v Gradcu in Münchnu
je bil štiri leta član frankfurtskega Opernega in muzejskega
orkestra, leta 2017 pa je prevzel položaj vodje drugih violin v
orkestru Bavarske državne opere. Nazadnje sta se kot solista

z orkestrom predstavila decembra 2018 v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma, kjer sta premierno izvedla Dvojni koncert
za violino in violončelo Nejca Bečana, ki ga je skladatelj in
dirigent tudi posvetil njima.

20. 9. 2022 ob 19. uri v Viteški dvorani na Gradu
Štanjel // ČAS DEKLIŠTVA
Mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana
Izidor Erazem Grafenauer, lutnja
Janez Jocif, zgodovinska glasbila
Tanja Rupnik, pevska pedagoginja
Lidija Podlesnik Tomašikova, plesna pedagoginja
Irma Močnik, zborovodkinja
Spored: program koncerta ČAS DEKLIŠTVA je sestavljen iz
dveh različnih glasbenih govoric. V prvem delu bomo slišali
sedem madrigalov angleške renesančne glasbe, s katero se
mladi pevci redkeje srečujejo in je zanje dobrodošel nov izziv.
Sklepni del koncerta predstavljajo glasbene slike iz dekliškega
življenja v izvirni slovenski ljudski pesmi. V zakladnici slovenskih
ljudskih pesmi ter v izročilu slovenskih šeg in običajev prednjačijo fantovske pesmi in z njimi moško večglasno petje, od
ljubezenskih, pripovednih, vojaških, do napitnic in šaljivk.
Koncert z besedo povezuje diplomirana dramska igralka Tina
Uršič.

Foto: Janez Kotar
MLADINSKA VOKALNA SKUPINA predstavlja most, ki povezuje
pevce mladinskega in mešanega zbora Glasbene matice. Na
premiernem koncertu Čas deklištva se je skupina predstavila
z izborom angleških renesančnih madrigalov ter slovenskih
ljudskih pesmi. V tem letu se je skupina preoblikovala v mešani
pevski sestav in se predstavila na božičnem koncertu Čas rojstva, katerega osrednji del sta bili dve vokalno-instrumentalni
skladbi, Obred koledovanja B. Brittna in Venit Lumen D. Močni-

ka. Koncert je bil izveden v Velesovem in Adergasu, koncertno
gostovanje pa se je sklenilo z nastopom v okviru Sakralnega
abonmaja v Ljubljani.

27. 9. 2022 ob 19. uri v Dvorani Muzeja slovenskih
ﬁlmskih igralcev (v primeru slabega vremena
na novi tržnici v Divači) // KARNEVALSKO
RAZVAJANJE
Sherzer Brigade
Žiga Šercer, repinique
Miha Friedrich, repinique, triangel
Marko Sikirica, surdos
Maca Svete, terceira
Fabijan Purg, terceira
Klara Aubrechtova, terceira
Primož Podobnik, caixa
Luka Kuhar, caixa
Spored: Žiga Šercer - Turkish Delight, Fanka nam manka, Belo
dos Belos, Samba Reggae, Drum ‘n Bejs, Marko Sikirica - Hell
no Samba, Siki445.
Koncerte z umetniško besedo povezujejo diplomiran dramski
igralec Dejan Pevčević.

Foto: Tadej Bernik
SHERZER BRIGADE je energičen kolektiv izkušenih bobnarjev
in bobnark, ki si s pomočjo glasbe prizadeva za spremembe
znotraj posameznika! Brazilska glasba in ritem, ki izhaja iz te
glasbe, je neusahljiv vir inspiracije, saj le-ta pripravi človeka do
plesa, boljšega počutja in pozitivne naravnanosti. Za razgiban
ritem in solistične vložke skrbi vodilni boben – repinique. Skupaj ustvarijo široko in z energijo nabito paleto zvoka, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Plesalo bo tako staro kot mlado!

VSE ZA ČISTO IN UREJENO
DELOVNO OKOLJE
Tel: 041 636 782
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Elektro in
gradbene storitve
Mobitel kontakt:

00 386 40 122 790
e-mail: mahmuthadzipasic@gmail.com

MIMAS M&D d.o.o.
Cesta na Lenivec 18
6210 Sežana
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IZBERITE ENA OČALA ZA
VSE RAZDALJE!

OPTIKA TOM – 100 % GARANCIJA
KAKOVOSTI IN ZADOVOLJSTVA
Za več informacij o
progresivnih očalih
poskenirajte QR kodo.
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