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Spremembe programa, tudi zaradi Covid-19, bodo objavljene na
naši spletni strani in Facebook profilu.

Petek, 1. 10. 2021

KONCERT GLASBENE SKUPINE
BARRIQUE

LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda
Tovornika
INFORMACIJE in PRIJAVE: pk.vilin@gmail.com ali po telefonu
040 978 670 Saša Dajčman

Torek, 5. 10. 2021

TEČAJ ŠPORTNEGA PLESA ZA
OSNOVNOŠOLSKE OTROKE

Tečaj zajema spoznavanje gibov in ritma latinskoameriških in
standardnih plesov, razvoj in krepitev temeljnih motoričnih
sposobnosti za gibljivost in ples, učenje plesa za nastop in po želji
tekmovanja. Ples dokazano izboljšuje možganske funkcije, krepi
koncentracijo, spomin, koordinacijo in krepi odnose med vrstniki.
Plesni tečaj poteka enkrat tedensko in traja 45 minut. Cena:
30 EUR mesečno.
Barrique je osemčlanska vokalno instrumentalna akustična zasedba, ki izvaja prepletajoč repertoar kultne glasbe Balkana, latinske
Amerike, gipsy in tradicionalne ruske glasbe. Ko v različnih jezikih
zazveni karakterni alt ob 5-strunski violini v družbi kitar, tolkal in
harmonike, se prigodi Barrique. Neki drugi časi. Retro in moderno.
PROST VSTOP
PRIČETEK: ob 20.00
LOKACIJA: Hram kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: e-mail: barrique.band@gmail.com ali
Boštjan Lavrič, 041 273 876

Ponedeljek, 4. 10. 2021

ZAČETNI TEČAJ DRUŽABNIH
PLESOV IN ZAČETNI TEČAJ
TUDI ZA TISTE, KI NIMAJO
PLESNEGA PARTNERJA
Vabljena / vabljen, da si s partnerjem vzameta čas zase in se
skupaj naučita osnov standardnih (angleški valček, tango,
dunajski valček, foxtrot), latinsko ameriških (samba, cha cha,
rumba, jive) in ostalih družabnih plesov (blues, discofox,
bachata, salsa). Cena tečaja: 25 EUR/osebo na mesec.
PRIČETEK: ob 19.00

PRIČETEK: ob 16.30
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE in OBVEZNA PREDPRIJAVA: 040 836 000 ali na
alenka.bohak@salsero.si

Torek, 5. 10. 2021
Vsak prvi torek v mesecu Društvo ZAVETJE organizira
BREZPLAČNE PRAVNE NASVETE S PODROČJA
SOCIALNEGA VARSTVA IN DRUGIH PODROČIJ. Na vprašanja
bo odgovarjala in svetovala ga. Irena Kukovec Stajan, univ. dipl. prav.,
mediatorka in družinska mediatorka. Brezplačna svetovanja bodo
potekala individualno, za zasebnost je poskrbljeno. Za svetovanje se
lahko naročite po telefonu 031 764 169, Irena Kukovec Stajan ali po
e-pošti irena.kukovec-stajan@krs.net .

Petek, 8. 10. 2021

13. ABONMA KOMEDIJA NAJ NAS SMEH ZDRUŽUJE!
(1. PREDSTAVA) KUD VITOMARCI:
(H)AMLET IZ SLOVENJSKIH GORIC

Predstava nas popelje v povojni čas – v leto 1950, v čas tovarišev, partije, zadrug, Osvobodilne fronte, tovariša Tita, Jugoslavije, ... Vaščani majhne slovenjegoriške vasice so se odločili, da bi v
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LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20, Polonca Perkuš, 040 220 297 ali na
www.hramkulture.si
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: vstopnice v predprodaji
(od 1. 10. 2021 dalje) so na voljo po 4,00 EUR – spremljevalec
otroka ima prost vstop - v pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda
Tovornika vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00, ter
torek in četrtek med 11.00 in 13.00. Na dan predstave so vstopnice
v prodaji po 5 EUR.

Avtor: Ivo Brešan. Prevedel: Tone Partljič.
Priredil in režiral: Milan Černel.

Potujte
s
sedemčlansko
vokalno skupino in nostalgično
muziko po Balkanu. Na
glasbeni vlak se boste vkrcali
v Sloveniji, naredili krog po
bivši Jugoslaviji in se vrnili
nazaj domov. Dobrodošli.
Vstopnine ni.

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorna Zinke Zorko v Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20 ali Polonca Perkuš, 040 220 297.
PRODAJA VSTOPNIC: vstopnice po 7 EUR lahko kupite v pisarni
TIC v Hramu Kulture Arnolda Tovornika vsak ponedeljek, sredo
in petek od 13.00 do 19.00 ter torek in četrtek med 11.00 in
13.00, in uro pred predstavo.

Sobota, 9. 10. 2021
B. GAŠPERČIČ:
JESENSKA - LUTKOVNA IGRANA
PREDSTAVA - TEATER ZA VSE
Jeseni se v gozdu dogaja mnogo stvari. Živali si pripravljajo brloge,
iščejo hrano, nekatere odpotujejo v tople kraje. Škrat Loni je tisti, ki
vedno pravočasno poskrbi za zaloge drv, hrane, zdravilnih zelišč, vila
Lana pa je lahkomiselna, bolj jo skrbita moda in lepota. V predstavi
srečamo štorkljo, ki mora v Afriko, saj pri nas ne najde nobene slastne
žabice več, polžek bi se lotil slastnega jurčka, pa je prepozen. Črviček
je prvi odkril slasten prigrizek. Veverička pridno nabira lešnike, ježek
pa se trudi s hruškami.
Gre za predstavo, ki jesenski čas približa tudi najmlajšim. Veliko
pesmic, pisana scena, prijetne lutke.
PRIČETEK: ob 10.00

Sobota, 9. 10. 2021

BALKAN EKSPRES S FLORENTINAMI

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: avla Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: e-mail: vs.florentine@gmail.com ali Katja Grušovnik,
040 530 642.

Sreda, 13. 10. 2021
PER PETTERSON,
KONJE KRAST

Norveška, pokrajina mogočnih in osupljivih fjordov, polnočnega sonca
in drugih naravnih skrivnosti … Že globoko v jeseni se bomo z mislimi
odpravili tja in prisluhnili pripovedovalcu romana, ki se po ženini smrti
umakne v samoto. Pripoveduje o sedanjosti in preteklosti, o ključnih
dogodkih, ki so zaznamovali njegovo življenje. Pogovor bo vodila
Urška Vute.
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek in sredo od 13.00 do 19.00 in petek
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okviru Kulturno-prosvetnega društva Naprej zastava slave izboljšali kulturno življenje na vasi. Na sestanku Osvobodilne fronte
se dogovorijo, da bodo igrali Hamleta – največjo mojstrovino
angleškega dramatika Williama Shakespeara. Čeprav nekateri ne
znajo niti dobro brati, kaj šele, da bi kdaj nastopali, so skoraj vsi
prepričani, da je to za njih »mala malica«. Kmalu spoznajo, da
bo to težko, a se ne uklonijo – se bo pač Hamlet prilagodil njim.
Laži, podkupovanje, podtikanje in druge neumnosti navadnih,
kmečkih in nevednih ljudi, so kombinacija, ki še tako resnega
Hamleta spremenijo v komedijo, tragedijo, kriminalko ali farso.
Vse skupaj je na svoj način smešno, zato - smejmo se, saj je smeh
pol zdravja.
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Člani dramske sekcije KD PAVZA z veseljem najavljamo, da bo izpadla
abonmajska predstava (marec 2020) v petek, 22. 10. 2021 ob 19.00, v
dvorani Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika.
Vrnite se v dvorane, NAJ NAS PONOVNO SMEH ZDRUŽUJE, igralci
potrebujemo vaš smeh in aplavz. Vaši igralci iz KD PAVZA
Klara, mlada in postavna, pozornosti potrebna žena poslanca in
potencialnega ministra Svetličiča, v upanju, da jo bo mož le opazil,
skoraj brez obleke in popolnoma brez sramu pred služabnikom,
nestrpno čaka na pomemben obisk županje Kozeljeve, katere nameni
sprva niso najbolj jasni, saj je popolna politična nasprotnica Svetličiča.
Svetličič, ki mu je predvsem v ospredju njegov politični ugled in kariera,
pa bi naredil vse, da bi županji ugodil in si tako tlakoval pot navzgor.
Težave in zapleti se odvijajo tudi na ljubezenskem parketu. Želja
Klarinega očeta, da se poroči s hčerko županje Kozeljeve, se sprevrže
v popolni kaos, ko vmes posežeta služabnika. Njuna skrb - čim več
užitka pri svojem delu - ima pomembno vlogo pri odvijanju zgodbe. Bo
Svetličič minister, bo županja zadovoljna s svojim bodočim zetom in kaj
bo za to dobila od Svetličiča, bosta služabnika potegnila ta kratko.
Čeprav je komedija napisana v preteklem stoletju, v njej prepoznamo
odraz sodobnih političnih in ljubezenskih spletk. Vsebina je zasnovana
tako, da poslušalca nenehno vabi k razmišljanju o posledicah dogajanja
na odru. Hkrati pa se spletke začinijo še s kančkom hipnoze.
Vsi, ki imate ABONMAJSKO KARTO, imate prost vstop.
Vstopnice po 7 EUR lahko kupite v pisarni TIC v Hramu kulture Arnolda
Tovornika vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00 ter
torek in četrtek med 11. 00 in 13. 00 in uro pred predstavo.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: tel. št.: 02 673 02 20 ali Polonca Perkuš, 040 220 297.

v sodelovanju z društvom LIRA, Mariborsko knjižnico in Nadškofijskim arhivom. S strokovnimi posvetovanji širimo meje, krog partnerjev in vsebino našega delovanja. Tokrat se osredotočamo na
NAŠO DEDIŠČINO.
Posvet o naravni, kulturni, duhovni, umetniški, stavbni, gospodarski
… dediščini RUŠ, SELNICE OB DRAVI in LOVRENCA NA POHORJU
organiziramo v aktualnih epidemioloških pogojih v obliki serije
manjših tematskih srečanj.
Prvo srečanje bo v HRAMU v petek, 22. 10., med 9.00 in 13.00
uro. Srečevali se bomo vsak mesec do maja 2022, enkrat mesečno.
Sodelujejo mag. Lilijana Urlep, mag. Nina Hriberšek Vuk, Andreja
Kozjek, Samo Jenčič. dr. Franc Pohleven, mag. Matjaž Jež, dr. Matjaž Grahornik, dr. Gregor Antoličič, dr. Simona Kostanjšek Brglez, Vili
Rezman, mag. Jure Maček, Dejan Kac …
Srečanja bodo obogatena s fotografskimi razstavami. Prvič vabljeni
dan pričetka DNEVOV ARNOLDA TOVORNIKA, 15. 10. 2021.
Na posvetovanju se bomo srečevali do meseca maja 2022, zato vas
vabimo, da aktivno sodelujete s prispevki – z dokumenti, legendami, opisom običajev, s fotografijami, šegami, pesmimi, kulinaričnimi
recepti ... Vabljeni posamezniki, društva, šole …
PRIČETEK: ob 9.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
PRIJAVE IN INFORMACIJE: vili.rezman@gmail.com ali
na 051 374 488.

Sobota, 23. 10. 2021
OTVORITEV
23. RAZSTAVE ROČNODELSKEGA
DRUŠTVA MARJETICE S KRATKIM
KULTURNIM PROGRAMOM
Na razstavo vljudno vabljeni vsi, ki vas zanimajo ročna dela in ohranjanje kulturne dediščine naših prednikov.
Razstavo si lahko ogledate v soboto, 23. 10. 2021, do 18.00, v nedeljo, 24. 10. 2021 od 8.00 do 18.00 in ponedeljek, 25. 10. 2021 od
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ABONMA KOMEDIJA: NAJ NAS
SMEH ZDRUŽUJE
GLEDALIŠČE VIDOVO: DAJ OBLECI
SE ŽE ENKRAT

8. GLAZERJEVO POSVETOVANJE

15. 10. - 8. 4. 2022

Petek, 22. 10. 2021

Petek, 22. 10. 2021
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od 9.00 do 15.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi,
tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si.

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: avla Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Zdenka Brunšek, 040 632 146

Sobota, 23. 10. 2021
JUBILEJNI KONCERT MEPZ SV.
MARJETA KUD ARNOLD TOVORNIK
OB 40. OBLETNICI

Sreda, 27. 10. 2021
REDNE URE PRAVLJIC ZA
OTROKE
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek in sredo od 13.00 do 19.00 in petek
od 9.00 do 15.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi,
tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si.

V primeru sprememb programa ali kakršnihkoli
novosti v zvezi s COVID-19 protokoli, bodo le
te objavljene na naši spletni strani in Facebook
profilu.

SPORED 2. OTROŠKEGA
ABONMAJA CEPETAVČEK V
SEZONI 2021/22:
Sobota, 9. 10. 2021
Temelji društva segajo daleč nazaj v leto 1923, njegovo zgodovino
delovanja predstavljajo gledališke igre in skeči. Uradno se je KUD
Arnolda Tovornika registriralo 15. 4. 1981.
Ptice selivke so odletele na jug, v sodih že veselo brbota mošt,
naše oči pa razveseljujejo pisane barve jeseni.
Pesmi nas že mnoga leta združujejo in razveseljujejo, letos prvič
pod vodstvom zborovodje, g. Kevina Bizjaka.
Brez vas, poslušalcev, bi bile naše pesmi kot glas brez odmeva.
Tudi tokrat bomo jubilejno prireditev popestrili z gosti.
VSTOPNINE NI, hvaležno pa sprejemamo prostovoljne prispevke
za strokovno vodenje zbora. Veselimo se vašega obiska in druženja
z vami po koncertu.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Drago GLAŽAR, 041 789 422

B. GAŠPERČIČ: JESENSKA LUTKOVNA IGRANA PREDSTAVA TEATER ZA VSE
Jeseni se v gozdu dogaja mnogo stvari. Živali si pripravljajo brloge,
iščejo hrano, nekatere odpotujejo v tople kraje. Škrat Loni je tisti, ki
vedno pravočasno poskrbi za zaloge drv, hrane, zdravilnih zelišč, vila
Lana pa je lahkomiselna, bolj jo skrbita moda in lepota. V predstavi
srečamo štorkljo, ki mora v Afriko, saj pri nas ne najde nobene slastne
žabice več, polžek naskakuje slastnega jurčka, pa je prepozen. Črviček je
prvi odkril slasten prigrizek. Veverička pridno nabira lešnike, ježek pa se
trudi s hruškami.
Gre za predstavo, ki jesenski čas približa tudi najmlajšim. Veliko pesmic,
pisana scena, prijetne lutke
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hrama kulture Arnolda Tovornika

9. 10. - 5. 3. 2022
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9.00 do 14.00.
Veselimo se vašega obiska.
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Sobota, 6. 11. 2021

Sobota, 5. 2. 2022

PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hrama kulture Arnolda Tovornika

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Sobota, 4. 12. 2021

VESELO PRIČAKOVANJE –
GLASBENA ANIMACIJA PEVKE ZA
OTROKE ANDREJE ZUPANČIČ
Glasbeni nastop z naslovom Veselo pričakovanje na prijazen
in duhovit način z glasbo, zgodbo in animacijo ustvari čarobno
klimo pričakovanja enega izmed dobrih mož.V zgodbo so vpletene
najatraktivnejše pevkine avtorske pesmi, ki zgodbo dodatno podkrepijo.
Otroci in starši so vseskozi pevsko in gibalno animirani, otrokom željnim
sodelovanja na odru (prizorišču) pa se omogoči, da predstavi dodajo
svoj delček. Na koncu pokličemo enega izmed dobrih mož.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hrama kulture Arnolda Tovornika

Sobota, 8. 1. 2022

MINI MONI - GLEDALIŠČE KU KUC
Mala Monika zna narisati čisto vse. Še nikoli pa ni narisala poljubčka. Je
poljubček rdeč kot omaka za špagete? Ali rumen kot čebelice? Kaj pa
če je bel kot sneg? Zagotovo ni črn kot pošast, ki se skriva pod njeno
posteljo…ali pa je? Predstava vas popelje v svet smeha, barv in letečih
poljubčkov.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hrama kulture Arnolda Tovornika

Tomaž čaka v zobozdravstveni čakalnici in zelo ga je strah. Zobki ga
bolijo, hkrati se vedno, ko zobozdravnica pokliče njegovo ime, skrije.
Ko mu zobozdravnica pusti na sedežu pravljico, pa jo skupaj z otroci
prebere. Ugotovi, da se v njegovih zobkih skriva črviček, ki mu je ime
Bakterija in da ga v resnici prav on nagovarja k temu, da je poreden in
da si ne umiva zob. Tomaž se odloči, da bo tej krivici napravil konec…
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hrama kulture Arnolda Tovornika

9. 10. - 5. 3. 2022

Nekoč je obstajal čudežni zlati lonček, ki je bil vsakič, ko si ga prijel v roke
in si nekaj iskreno in iz vsega srca zaželel, poln presenečenj… Nekega
dne Kaja in njen bratec Rok na izletu najdeta izgubljeni zemljevid
do omenjenega zaklada. Takrat pa se za njiju prava dogodivščina
šele začne. Kmalu prispeta do skrivnostnega smetišča… Ob iskanju
čudežnega zlatega lončka doživimo mnogo zanimivih pripetljajev
in spoznamo skrivnost razvrščanja odpadkov ter pravo moč zlatega
lončka.

ČAROBNI ZOBKI - GLEDALIŠČE
SMEJČEK

Sobota, 5. 3. 2022
TRAVNIK ČAROBNE LEPOTE –
GLEDALIŠČE LALAMIT
Predstava Travnik čarobne lepote govori o vrednotah prijateljstva,
plemenitosti srca, spodbuja otrokovo ustvarjalnost in zaupanje vase.
Prijazna, nenasilna igrica govori o darovih, ki jih ima vsak od nas skrite
v sebi, o naši dragocenosti in notranji lepoti, zato je lahko velika
spodbuda vsakemu otroku na poti odraščanja, ko je marsikdaj soočen
z vrednotami, ki so v nasprotju z razvijanjem ustvarjalne in srečne
osebnosti. Ustvarjalke predstave menimo, da otroci, tako kot pravzaprav
tudi mi, njihovi starši in vzgojitelji, v svojem vsakdanjem življenju
potrebujemo tovrstno spodbudo. Verjamemo, da je pomembno, da jo
dajemo drug drugemu in da je umetnost lahko čudovita priložnost, da
nas spomni na tiste preproste, a resnično pomembne stvari v naravi.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: Vstopnice v predprodaji (od
1.10.2021 dalje) so na voljo po 4,00 EUR – spremljevalec otroka
ima prost vstop - v pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika
vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00, ter torek in četrtek
med 11.00 in 13.00. Na dan predstave so vstopnice v prodaji po 5 EUR.
INFORMACIJE: 02 673 02 20, Polonca Perkuš, 040 220 297 ali na www.
hramkulture.si .

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA
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PRAVLJICA O ZLATEM LONČKU GLEDALIŠČE SMEJČEK
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Petek, 7. 1. 2022

PROGRAM 13. ABONMA
KOMEDIJA, NAJ NAS SMEH
ZDRUŽUJE:
Spoštovani prijatelji gledališča,
kljub negotovosti, a z upanjem, da se vidimo in nasmejimo smo za vas
pripravili program za 13. sezono ABONMA KOMEDIJA pod geslom: NAJ
NAS SMEH ZDRUŽUJE. Abonmajske karte se bodo začele prodajati v
ponedeljek, 20. 9. 2021. Želimo si druženja z vami.
Ostanite zvesti našemu gledališču, našemu ABONMAJU.

Petek, 8. 10. 2021
KUD VITOMARCI: (H)AMLET IZ
SLOVENJSKIH GORIC
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Petek, 5. 11. 2021
KD PEKRE – LIMBUŠ, VINKO
MODERNDORFER: GRENLANDIJA
REŽIJA: Tone Partljič
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Petek, 4. 2. 2022
KUD SVOBODA PREBOLD: ZAKONCI
STAVKAJO
REŽIJA: Sašo Juhart
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Petek, 4. 3. 2022
KD GORNJI GRAD, KOMEDIJA: THE
ADDAMS FAMILY
REŽIJA: Aleš Podrižnik
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Petek, 8. 4. 2022
KD BOHINJSKA BELA –
GLEDALIŠČE BELANSKO, WILLIAM
INGE: PIKNIK
REŽIJA: Bernarda Gašperčič
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

8. 10. - 8. 4. 2022

V primeru sprememb programa ali kakršnihkoli novosti v zvezi s
COVID 19 protokoli, bodo le te objavljene na naši spletni strani in
Facebook profilu.

REŽIJA: Mira Mori Hribar
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
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8. 10. - 8. 4. 2022

GLEDALIŠKA SKUPINA ČERNEČE,
MIRA MORI HRIBAR: ŠENTORITA

PROGRAM

1. 10. - 8. 4. 2022

INFORMACIJE IN PRODAJA
ABONMAJSKIH KART ALI VSTOPNIC
ZA POSAMEZNO KOMEDIJO:
Abonmajske karte se bodo začele prodajati v ponedeljek, 20. 9. 2021.
Cena ABONMAJA KOMEDIJA je 30 EUR. Abonmajske karte se bodo
prodajale samo v pisarni TIC v Hramu kulture Arnolda Tovornika vsak
ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00, ter torek in četrtek med
11.00 in 13.00.
Abonmajska karta je prenosljiva. Sedežni red je določen.
Cena vstopnice za posamezno predstavo je 7 EUR in jo lahko kupite v
pisarni TIC v Hramu kulture Arnolda Tovornika vsak ponedeljek, sredo in
petek od 13.00 do 19.00, ter torek in četrtek med 11.00 in 13.00 in uro
pred predstavo.
INFORMACIJE: 02 673 02 20 ali Polonca Perkuš, 040 220 297.

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

PRIDRŽUEJMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.

NAJAVA
DECEMBER:
Nedelja, 19. 12. 2021
MUZIKAL »CVETJE V JESENI«
Najuspešnejši izvirni slovenski muzikal ponovno prihaja v Hram kulture
v Selnici ob Dravi.
CENA VSTOPNIC: 19 EUR (od 1. 11. 2021 dalje), Prodaja vstopnic v
pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika vsak ponedeljek, sredo
in petek od 13.00 do 19.00, v torek in četrtek med 11.00 in 13.00, ter uro
pred predstavo, ali preko sistema Mojekarte.si in na vseh Petrolih.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: na tel. št.: 02 673 02 20.

DNEVI ARNOLDA TOVORNIKA

DNEVI ARNOLDA TOVORNIKA

Petek, 15. 10. 2021

PREDSTAVITEV STRIPA
»LOJZEK IN ŠTEF«

Pred nami je 6. sezona Dnevov Arnolda Tovornika, priznanega
slovenskega dramskega igralca, prejemnika Borštnikovega prstana,
znanega v mnogoterih vlogah, tragičnih, komičnih, silnih in krhkih, v
gledališču, televiziji in radiu ter v »živo«, ko nam je tudi v vlogi »Štefa« z
življenjskimi resnicami izzval smeh.
Smo maloštevilna ekipa, ki s pomočjo zunanjih sodelavcev skrbi, da se
vi, spoštovani obiskovalci, v našem hramu kar najbolje počutite. Zaradi
razumevanja pokroviteljev in donatorjev so vstopnice dosegljive po
zelo ugodnih cenah. Pridite na naše prireditve, zaploskajte vašim
najljubšim glasbenim in gledališkim izvajalcem. Skupaj bomo zmogli
– kultura bo (pre)živela in življenje bo lepše!
Vsak dogodek je unikat, veseli smo, da srečujemo vedno več novih
obrazov. Začutili ste, da ste pri nas dobrodošli. Da lahko z nami delite
misli, predloge, mnenja ...

Strip je oblikovan po izvirnem avtorskem scenariju. Lahko bi
predstavljal pot odraščanja Lojzeta Šušmelja in Arnolda Tovornika, ali
pa tudi ne … Odraščanje Lojzeka in Štefa v šolskih klopeh ... Njuno
spoznavanje ljudi in okolja v času med obema vojnama.
PRIČETEK: ob 17.30
LOKACIJA: avla Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Oto Vogrin, 040 834 145

Ob bližajočih Dnevih Arnolda Tovornika si želimo, da nas obiščete, se z
nami družite in predvsem zadovoljnih obrazov zapuščate dvorano.
Od petka, 15. oktobra 2021 do srede, 20. oktobra 2021prisrčno
vabljeni na Dneve Arnolda Tovornika v Hram kulture.
Ekipa Hrama kulture Arnolda Tovornika

GENERALNI
POKROVITELJ

Petek, 15. 10. 2021

ZBOGOM, KORONA - MI GREMO NA
DOPUST! - GLASBENA STAND-UP
KOMEDIJA PERICE JERKOVIĆA S
PRIJATELJI

Živimo v čudnih časih. Pravila, opozorila, navodila, ukrepi. Stojimo v
vrstah za testiranje, stojimo v vrstah za cepljenje. Se cepimo,cepljenju
nasprotujemo. Maske nosimo, maskam nasprotujemo. Bolj kot
spremljamo dogajanje, manj vemo. Življenje teče mimo nas.

15. 10. - 20. 10. 2021

Kljub izgubam, težavam in omejitvam zaradi Covid-19 nismo obupali,
saj se zavedamo, koliko vam v okoliščinah, v katerih živimo, pomenijo
koncerti, predstave, razstave... Zavedamo se, kako pomembno in
kako lepo je začutiti in doživeti živo glasbo, se nasmejati komediji,
omogočiti vašemu otroku, da v »živo« z vrstniki uživa ob dogajanju na
odru, ustvarjanju v delavnici ...

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

15. 10. - 20. 10. 2021

DNEVI ARNOLDA TOVORNIKA 2021

Smeh je - v človeku. Ko si pred
trgovino brez maske in bi skoraj
raje pobral tisto s tal kot šel
nazaj po novo. Ko plačaš hitri
test za prireditev, na vhodu pa
samo zamahnejo z roko. Ko se
sredi Zoom predavanja pred
predavateljem pojavi krožnik s
čufti, ki mu ga za kosilo postreže
njegova žena.
Smeh je - v družini. Ko družinski kuža služi kot izgovor za sprehod
med policijsko uro. Ko se šolanje od doma in služba od doma
združita v naravni katastrofi. Ko se “poceni varuška” v obliki mobilnega
telefona spremeni v večstoevrski strošek, ki ga pridela otrok z nakupi
v aplikaciji Google play.

Sobota, 16. 10. 2021
MONOKOMEDIJA TINE GORENJAK
»VEČNO SAMSKA«
Vedno bolj se zdi, da je samskost
postala kuga 21. stoletja. Nekaj, pred
čemer starši svarijo svoje otroke.
Nekaj, pred čemer nas skušajo rešiti
vse revije s »10 nasvetov, kako ga/jo
zapeljati« članki. Nekaj, kar žalostno.
AMPAK … dokazali vam bomo,
da je samski stan lahko ena velika
komedija. https://www.spasteater.
si/predstave/vecno-samska

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Smeh je - med prijatelji. Priljubljeni slovenski stand up komik Perica
Jerković se je odločil povabiti prijatelje, ki se želijo nasmejati
anekdotam, šalam in songom o teh čudnih časih. Rodila se je smeha
polna glasbena stand-up komedija Zbogom korona, mi gremo na
dopust
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Nedelja, 17. 10. 2021
AKUSTIČNI KONCERT
1NA1: TOMI M: & GUŠTI
SiTi Teater predstavlja
glasbeni dialog dveh
prvakov
slovenskega
koncertnega
rocka,
avtorjev, ki sta praktično
napisala devetdeseta leta,
ter s Črnim tulipanom in
Platino postavila nove temelje slovenske ljubezenske rock- lirike.
Nekdaj glasbena rivala, tokrat na odru skupaj vsak s svojo kitaro

15. 10. - 20. 10. 2021

Minilo je leto in pol od prvega
alarma, družba je zaskrbljena in
resnobna. Kam je izginil smeh?

DNEVI ARNOLDA TOVORNIKA
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15. 10. - 20. 10. 2021

DNEVI ARNOLDA TOVORNIKA

obujata spomine in iščeta nove dimenzije not in poezije. Tomi
Meglič, frontman skupine Siddharta, in Miha Guštin Gušti, nekdanji
član skupine Big Foot Mama, ena na ena o glasbi, preko glasbe.
Ekskluzivna glasbena poslastica, ki bi jo bilo škoda zamuditi. https://
www.sititeater.si/1na1/tomi--gusti/

Kako lahko vsak, tako kot Janez Novak, postane svoje usode
junak, boste izvedeli v novi črnobeli komediji - v družbi žlahtnih
komedijantov Klemena Slakonje, Tadeja Toša ter prejemnika
študentske Severjeve nagrade, Gregorja Podričnika.

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Komedija z izvirnim naslovom Smisel življenja gospoda Lojtrice, izpod
peresa nedavno preminulega hrvaškega avtorja Saše Anočića, je
pri naših sosedih dolgoletna uspešnica, ki z odštekanim humorjem
mojstrsko nastavlja ogledalo sodobni družbi. V režiji Dejana
Batoćanina in Uroša Fürsta je nastala stripovska priredba izvirnika,
netipična komedija z odlično igralsko zasedbo, dodelano vizualno
podobo in pestro glasbeno kuliso znanih slovenskih ustvarjalcev.
https://www.sititeater.si/predstave-siti-teatra-btc/janez-novak/
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Ponedeljek, 18. 10. 2021
JANEZ NOVAK – S3P KOMEDIJA

Torek, 19. 10. 2021
MONOKOMEDIJA MAJA MARTINA
MERLJAK »POREDNA VIVI«
Vivian je prostitutka, ki se je za
svoj poklic odločila iz praktičnih
razlogov. Lahko bi postala karkoli
drugega, vendar delo najraje
opravlja leže in od doma.
Ko se življenje obrne na glavo ...
Janez Novak, ljubeč mož, zagrizen športni navijač za naše, vesten
uslužbenec in vzoren državljan, se znajde pred življenjsko preizkušnjo,
ko na sistematskem zdravniškem pregledu za napredovanje izve, da
je okužen s skrivnostnim virusom. Njegovo življenje se nenadoma
obrne na glavo.

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v
Hramu kulture Arnolda Tovornika

15. 10. - 20. 10. 2021
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15. 10. - 20. 10. 2021

WALTIS
V stiku s toplino.

Sreda, 20. 10. 2021

POKROVITELJI DNEVOV

LJUDSKA UMETNOST
»VEČER SKEČEV«
Želimo, da se v VEČERU SKEČEV od srca nasmejite napakam
javnega življenja, in se zamislite ob resničnih življenjskih situacijah,
prikazanih na komičen način.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
Cena vstopnic: 14 EUR (od 1. 10. 2021 dalje), razen za Večer
skečev, ki bo v sredo, 20. 10. 2021, ob 19.00, je cena 7 EUR. Prodaja
vstopnic v pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika vsak
ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00, v torek in četrtek
med 11.00 in 13.00, ter uro pred predstavo, ali preko sistema
Mojekarte.si in na vseh Petrolih. Za družinsko karto (3 vstopnice
in več) velja 15 % popust. S kartico ugodnosti Jager imate 15%
popust pri nakupu vstopnic. Več o kartici ugodnosti na http://
www.jagerklub.si. Popusti se lahko uveljavljajo samo v TIC-u.

POKROVITELJI DNEVA
WALTIS
V stiku s toplino.

DONATORJI

PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: na tel. št.: 02 673 02 20

.

MEDIJSKI POKROVITELJI
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15. 10. - 20. 10. 2021

GENERALNI
POKROVITELJ

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

1. 10. - 8. 4. 2022

INFORMACIJE
Javni zavod Center Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 26
2352 Selnica ob Dravi
tel. št.: +386 2 673 02 20
www.hramkulture.si
Miha Kranjčević
tel. št.: +386 2 673 02 22 ali 051 303 652,
e-pošta: miha.kranjcevic@selnica.si
www.facebook.com/hramkulture

