
Kjer se politika ne 
more zediniti, 

posreduje umetnost. 

AbonmA 
PirAnsKi 

zAliv
Pomlad 2016

Cena abonmaja 
Piranski zaliv 

je 79 € na osebo.

z abonmajem, ki pomembno bogati kulturno ponudbo 
obeh mest, ljubljane in reke, bi vam radi ponudili prilo-
žnost, da razširite svoja kulturna obzorja. verjamemo, da je 
povezovanje predstav dveh programsko sorodnih gledališč 
v skupni abonma korak v pravo smer. raziščite jo z nami!

Predstave bodo podnaslovljene. v ceno abonmaja so 
poleg vstopnin vključeni prevoz do reke in nazaj, vo-
deni ogled mesta, med katerim se bomo seznanili tudi z 
dejavnostjo slovenskega kulturnega doma bazovica na 
reki, in večerja – vse to po dvakrat. 

Dodatne informacije in rezervacije: 

Prodajna galerija 
mladinskega
Trg francoske  
revolucije 5, ljubljana 
T: 01 425 33 12
E: smg.blagajna@siol.net 
pon–pet: 12.00–17.30,  
sob: 10.00–13.00     
www. mladinsko.com

inEs ToUrs d.o.o., 
ljubljana
m: 040 222 548 
E: info@ines-tours.si
www.ines-tours.si

mlADinsKo
+

HnK ivana pl. zajca, reka

Generalni pokrovitelj sezone 2015/16

Ustanoviteljica

V sodelovanju



  13. februar 2016 ob 19.00,  
slovensko mladinsko gledališče, ljubljana

Prevod: Urška P. Černe, Anja Uršič, sandra 
baumgartner-naylor, lučka Jenčič, Amalija 
maček

režija: michał borczuch

igrajo: Damjana Černe, Daša Doberšek, boris Kos, 
Janja majzelj, Anja novak in maruša oblak 

  9. april 2016, ob 19.00,  
slovensko mladinsko gledališče, ljubljana

Po prevodu marjana Poljanca 

Priredba in režija: Diego de brea

igrajo: matija vastl, sandi Pavlin, romana Šalehar, 
olga Grad, olga Kacjan/Draga Potočnjak, Daša 
Doberšek, Željko Hrs, marinka Štern, boris Kos, 
Uroš maček, ivan Godnič, Dario varga

  19. marec 2016 ob 19.30,  
Hrvaško narodno gledališče ivana pl. 
zajca, reka

Priredba romana in režija: nada Kokotović

igrajo: mira Furlan in igralci Hrvaške drame 
HnK ivana pl. zajca

  16. april 2016 ob 18.00,  
Hrvaško narodno gledališče ivana pl. 
zajca, reka

režija: oliver Frljić

igrajo: igralci ansambla Hrvaške drame HnK 
ivana pl. zajca

  bakhantke – Aleksandra zec – Hrvaško 
igralstvo

lJ
Ub

lJ
An

A

lJ
Ub

lJ
An

A

rE
KA

rE
KA

Elfriede Jelinek

DrAmE  
PrinCEs

Fjodor mihajlovič Dostojevski

zloČin  
in KAzEn

Christa Wolf

KAsAnDrA
oliver Frljić in marin blažević

TriloGiJA o 
HrvAŠKEm 
FAŠizmU


