
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABOMNA v Radencih obsega 4 dogodke, od tega 3 gledališke predstave in 
koncert mladih glasbenikov. Predstave bodo ob petkih v popoldanskem 
času (ob 19:00 uri) in si jih bomo ogledali v Kongresni dvorani hotela 
Radin.   

Vpis abonmaja 
je možen najkasneje do 15. 11. 2019 

v Turistični pisarni na Avtobusni postaji Radenci – vsak delovni dan med 9. 
in 16. uro ter ob sobotah med 8. in 13. uro. 

 
INFO:  

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI; Radgonska cesta 10, 9252 Radenci, Tel: 
00 386 2  565 18 48, e-mail: zavod@ztsradenci.si, www.ztsradenci.si 

Turistična pisarna Radenci 
Tel: 00 386 2 565 18 89, e - mail: info@ztsradenci.si 

*TERMINI PREDSTAV 
 
 
 

 
NI LAHKO BITI 

ŽENSKA  
KOMEDIJA V IZVEDBI 
KULTURNEGA DRUŠTVA 
VESELI ODER  PTUJ  
AVTOR TEKSTA IN REŽISER: Anton 
Žumbar  
 V komediji srečamo klasično slovensko 
družino: otrok se šola, ata je brez službe, 

mama pa dela za tri. Mož Andrej nikakor ne more najti prave službe. Nekega dne 
ga pritegne zanimiv oglas inovativne svetovalne agencije.  Prav takšno delo si je 
najbolj želel, vendar agencija sprejema samo ženske. V želji, da bi službo dobil, na 
razgovor pride kot Lizika. Smeh je zdravilo. Pridite! Zdravila bo v izobilju. 

 
 
 

 

MENJAJVA ŽENI 
KOMEDIJA V IZVEDBI 

KULTURNEGA DRUŠTVA  
IVAN KAUČIČ LJUTOMER 

petek, 22. 11. 2019 ob 19:00: 

petek , 20.12.2019 ob 19:00:  

Kongresna dvorana Hotela Radin 



 AVTOR Rade Vukotić  REŽISER: Srečko Centrih  IGRAJO: Ljuba Erhatič, Srečko 
Centrih, Romana Ivanuša in Samo Tuš. 
Zgodba je postavljena v današnji čas in prikazuje dva zakonska para, ki se skozi 
niz smešnih situacij odločita, da bosta »spremljala moderne trende« in s tem 
doživela neko novo in nevsakdanjo ljubezensko izkušnjo ter tako izboljšala 
monotonost svojega ljubezenskega življenja. Darko živi čisto povprečno, srečno 
zakonsko življenje, vse do takrat, ko mu hišni prijatelj Marko ne predlaga, da bi 
»izboljšal« njegovo ljubezensko življenje s tem, da menjata ženi. Kako na to 
pristaneta Markova žena Ana in Darkova. 

 

 

 
PSIHA 

LJUBEZENSKA DRAMA V 
IZVEDBI GLEDALIŠKE 
SKUPINE 2. LETNIKA 

UMETNIŠKE GIMNAZIJE 
FRANCA MIKLOŠIČA  

LJUTOMER  
AVTOR: Jean Baptiste Moliere; 
REŽIJA: Larisa Šek; MENTORICA: 

Dunja Zupanec; KOSTUMOGRAFIJA: Edita Lindner  
IGRAJO:  Psiha - Nisa Čahuk, Amor - Jure Šimonka, Venera - Urška Žižek, Faena 
(gracija) - Tina Vidonja, Egijal (gracija) - Tara Mišković, Kralj (Psihin oče) - Adam 
Červek,  Aglora (Psihina sestra) - Taja Berič, Sidipa (psihina sestra) - Hana 
Pušenjak, Agenor (princ, snubec) - Marko Rengeo, Kleomenes (princ, snubec) - 
Adam Červek,  Zefir - Inja Lebar, Likas - Lara Krnič, Rečni bog - Sarah Friškič. 
 

Psiha je ljubezenska drama francoskega dramatika Molierja. Lepota mlade 
princese Psihe hitro prevzame celo kraljestvo, s čimer se boginja Venera ni mogla 
sprijazniti. Ko ljubosumja več ne more obvladovati, skuje načrt, s katerim bo 
Psiho odstranila iz središča pozornosti. Ko pa je Amor prvič zagledal Psiho, ga je 
njena lepota tako prevzela, da je kmalu pozabil na materine ukaze in se ji prvič v 
življenju uprl 

 

 
KONCERT  

DOMAČIH MLADIH 
SREDNJEŠOLSKIH 

GLASBENIKOV  

Konservatorij za glasbo in balet 
v Mariboru s svojo dejavnostjo omogoča sistematično šolanje in ukvarjanje 
z glasbeno in s plesno umetnostjo od predšolske dobe do mature na srednji šoli. 
Tudi mladi glasbeniki iz naše bližnje in daljnje okolice obiskujejo omenjeno 
srednjo šolo. Čaka nas večer poln mladostne zagnanosti in glasbenega 
ustvarjanja. 

*Organizator si, na podlagi objektivnih razlogov, pridržuje pravico do 
morebitne spremembe termina posamezne predstave 

 
 

Cene abonmaja 

 ABONMA 2019/2020 POSAMEZNA PREDSTAVA 

25,00 € 8,00 € 

 

petek , 17.01.2020 ob 19:00:  

petek , 21.02.2020 ob 19:00:  


