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MEDIJSKO POKROVITELJSTVO: TISK:

TOREK, 11. OKTOBER 2011, OB 10.00:
SIMPOZIJ SAZU LJUBLJANA: »ANTON NOVAČAN IN NJEGOV ČAS«, 

ki ga je pripravil ddr. Igor Grdina, znanstveni svetnik, redni profesor in predstojnik 
Inštituta za kulturo, Znanstveno raziskovalnega centra SAZU Ljubljana. 

NARODNI DOM CELJE.
Simpozij bo obravnaval življenje in delo pisatelja in politika dr. Antona Novačana. Podrobneje 
bo tematiziral njegov ustvarjalni opus, pri čemer se bo posvetil predvsem manj znanim 
poglavjem iz biogra�ije tega eminentnega ustvarjalca (pesništvo, predlog pravopisne 
reforme, zgodnja proza, diplomatsko delovanje, begunstvo, slogovna analiza). Na simpoziju 
bodo sodelovali: dr. Anton Šepetavc, dr. Tone Kregar, dr. Neža Zajc, dr.  Pavlina Bobič, dr. Petra 
Testen, dr. Helena Dobrovoljc, dr. Aleksandra Bizjak, dr. Andrej Rahten, ddr. Igor Grdina in 
drugi.

PETEK, 14. OKTOBER 2011, OB 19.30:
SLAVNOSTNA OTVORITEV SREČANJA 

ter I. tekmovalna predstava: 
Fran Lipah v prir. Andreja Novaka: »GLAVNI DOBITEK« (satirična komedija),

 v izvedbi ODRA TREH HEROJEV KUD PIRNIČE PRI MEDVODAH. 
Režija: Peter Militarev; 

igrajo: Niko Krajnc, Lili Andrejaš, Izidor Iljaš, Matevž Bitenc, Klemen Bunderla, Lucija 
Grm, Bine Knapič, Katarina Gosnik, Metoda Šmigoc, Branko Pečelin, Roman Veras.

Veseloigra »Glavni dobitek« sodi med tista redka klasična dela slovenske dramatike, ki jim 
aktualne razmere v sodobni slovenski družbi ponujajo možnost za aktualno interpretacijo. 

ogleda, saj se bomo ponovno srečali s korupcijo na nam dobropoznanih področjih, elitizmom, 
sladkostjo in aroganco oblasti ter z »receptom«kako je to moč premagovati.
Premiera: januar 2011.

SOBOTA, 19. NOVEMBER 2011, OB 19.30:
Neil Simon: »PRAV POSEBEN PAR« (komedija), 

v izvedbi KUD »ZARJA« TRNOVLJE – CELE. 
Režija: Cvetka Jovan Jekl; 

igrajo: Luka Ostrožnik, Marko Cirman, Srečko Centrih, Krešimir Vrebac, Živko Beškovnik, 
Niko Korenjak, Urška Majcen, Danica Lipičnik.

Komedija pripoveduje zgodbo o dveh ločencih, ki skušata živeti pod isto streho vsvetu, v 
katerem mrgoli prav posebnih parov, ki jih njihovo medsebojnonerazumevanje pripelje do 
slepe ulice in kolapsa razumevanja. Oba, Oscar in Felix,sta različna svetova. Oba ločena, 
živita v svojem svetu svobode. Oscar prav očarljivolen, malomaren, neposreden, včasih malo 
preveč »zagoveden z debelo kožo«, katerese še slon ne bi sramoval in udarci življenja nekako 
padajo mimo njega. Felix je njegovo pravo nasprotje. Skrben, redoljuben, snažilka, kuharica 
in istočasno nežen,toda poln kompleksov, nesrečen v samem sebi. Za nekatere od vas bo 
predstavamorda nekaj povsem novega, mnogi pa ste akterji podobne predstave vsak večerkar 
doma. Pred slednjimi je izvrstna priložnost, da si ogledate, kako je stvar videti izdrugega 
zornega kota. Premiera: 7. maja 2010. 
Uprizoritev je regijski selektor Vojko Belšak vrstil med dve najboljši predstavi na 
regijsko Linhartovo srečanje gledaliških skupin celjske regije, 11. junija 2010, v Zreče. 
Selektor festivala ljubiteljskih gledališč »23. Čufarjevi dnevi 2010« pa je predstavo, 
izmed 26 prijavljenih, uvrstil med 7 izbranih 14. novembra 2010, kot otvoritveno 
predstavo festivala.

Slavnostni zaključek srečanj in razglasitev najboljše predstave po 
oceni občinstva  XIX. Novačanovih gledaliških srečanj 2011.



Osrednja tema igre je hitro bogatenje, točneje spremembe, ki jih bogastvo prinese v življenje 
junaka komedije in v njegovo družino. Njegovo življenje se hipoma spremeni: prej skromni, 
konzervativni profesor postane pravi »novi bogataš«, človek ki živi na »veliki nogi«. 
Pričakovani komedijski preobrat prinese novico, da je prišlo do pomote. Profesorja in njegovo 
družico pa čaka nova preizkušnja. Poleg aktualne komedijske snovi dajejo Lipahovi igri čar 
plastično orisani značaji družinskih članov, sorodnikov in znancev, ki se različno odzivajo na 
lahko dobljeno in izgubljeno bogastvo. Aktualna vsebina in komediografova veščina, dajeta 
današnjim interpretom možnost, da oblikujejo duhovito, v komedijskih zapletih in razpletih 
živahno igro, v kateri bo tudi sodobni gledalec prepoznal človeške slabosti in se jim od srca 
nasmejal. Premiera: 14. maj 2010.
Predstava se je uvrstila na  gledališki festival 23. Čufarjevi dnevi 2010, kjer je strokovna 
komisija Lucijo Grm v vlogi Agate nominirala za najboljšo žensko vlogo.

SOBOTA, 15. OKTOBER 2011, OB 11.00:
SPOMINSKA SLOVESNOST v čast Antonu Novačanu na VOJNIŠKEM POKOPALIŠČU.

Položitev venca na grob Antona Novačana, s krajšim kulturnim programom in sodelovanjem 
predstavnikov in kulturnikov Občine Vojnik ter članov KUD »Zarja« Trnovlje – Celje.

PETEK, 21. OKTOBER 2011, OB 19.30:
II. tekmovalna predstava: Noël Coward:

»KOMEDIJA DUHOV« (komedija), 
v izvedbi GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE. 

Režija: Iztok Valič; 
igrajo: Nataša Pristov, Metka Frelih, Milan Trkulja, Matjaž Peskar, Darka Rebolj, 

Mira Bolte, Bernarda Gašperčič.
Spiritizem ali klicanje duhov zamika marsikoga: mnoge zgolj iz radovednosti, morda celo 
iz zdravstvenih razlogov. No, tudi klicanje duhov na odru je dokaj vabljivo. To bo zagotovo 
potrdil režiser Iztok Valič, ki se je tega dela lotil že drugič. V Komediji duhov pisatelj Charles 
in njegova druga žena Ruth povabita prijatelja dr. Bradmana in njegovo ženo ter madame 
Arcati na spiritistično seanso, ki bi lahko bila izkušnja in navdih za Charlesovo novo knjigo. 
Toda na seansi gre nekaj hudo narobe. Madame Arcati prikliče duha Charlesove prve žene 
Elvire, ki je vidna in slišna samo zanj. Elvira ga želi zase, na ono stran, zato ga mora ubiti, 
a žal ubije njegovo drugo ženo. Spiritistične seanse, ki jih izvaja madame Arcati, pa stvari 
samo še bolj zapletejo, tako da se sedaj Charlesu materializirata duha obeh žena. Na koncu s 
pomočjo služkinje Edith Arcatijevi končno uspe dematerializirati obe ženi, toda ali je Charles 
zares varen? – To bomo šele videli… Premiera: 10. aprila 2011.

PETEK, 4. NOVEMBER 2011, OB 19.30:
III. tekmovalna predstava: 

Matjaž Zupančič: »BOLJE TIČ V ROKI KOT TAT NA STREHI« (absurdna komedija), 
v izvedbi GLEDALIŠKE SKUPINE KD STARI TRG PRI SLOVENJ GRADCU. 

Režija: Sergej Dolenc; 
igrajo: Dušan Stojanovič, Renata Cigale, Miloslav Mičović – Mićo, Miha Pačnik, Stanka 

Poročnik,Marjan Areh, Brane Malek, Tomaž Založnik in Vesna Plaznik.
V tej igri se srečajo ljudje, ki se ne bi smeli srečati. Vsak s svojimi majhnimi ali velikimi 
skrivnostmi in napakami. Vsak zase pač srečen v svojem malem svetu pozablja, da živeti 
pomeni živeti ne samo sam s svojimi okostnjaki v omari, pač pa v prepletenem kaosu 
skupnega bivanja. Junaki Zupančičeve igre so se napotili na pot brez vrnitve tja, kjer naj bi se 
jim cedila med in mleko uspehov in užitkov... prišli pa so do točke, kjer spoznajo, da življenje ni 
televizija, kjer lahko s pritiskom na gumb spremeniš program, v katerem si se znašel. In tako 
je v igri, kjer je vse lažno, kjer vsi nosijo krinko »normalnega« življenja. Iz prizora v prizor 
tako ugotavljamo, da ni vsemogočnega rešitelja, da so tisti, ki naj bi reševali pravzaprav del 
problema in da njim in nam na koncu ostale le to, da živimo življenje. Zato: »Živite, meščani !«.
Premiera: april 2011.
Predstava se je uvrstila na  Regijsko srečanje odraslih gledaliških skupin Koroške 19. 
maja 2011 v Črni na Koroškem, kjer je regijsko priznanje za najboljšo stransko moško 
vlogo prejel Miha Pačnik za vlogo Banoviča.

PETEK, 11. NOVEMBER 2011, OB 19.30:
IV. tekmovalna predstava: 

Peter Shaffer: »ČRNA KOMEDIJA« (črna komedija), 
v izvedbi GLEDALIŠKE SKUPINE KUD »DOLOMITI« DOBROVA PRI LJUBLJANI. 

Režija: Franci Končan; 
igrajo: David Tehovnik, Urša Remškar, Vesna Tehovnik, Roman Černigoj, Miha Prebil, 

Matevž Tehovnik, Tina Zuljan, Uroš Kristan.
»Črna komedija« angleškega dramatika Petra Shafferja, je igra svetlobe in teme. Prav ta 
zamenjava med svetlobo in temo povzroči nešteto komičnih zapletov, zabavnih in usodnih 
zamenjav, dvoumja in laži. Pokaže nam situacijske zaplete, gibanje in ravnanje nastopajočih 
oseb v temi, ki ne vidijo ne prostora, ne oseb in se morajo orientirati samo po slušni zaznavi. 
Tako se za igralce v temi, za gledalce v polni svetlobi, v Millerjevem stanovanju dogodi 
marsikaj presenetljivega, celo pomembni preobrati v življenju protagonistov.
Premiera: 24. aprila 2010. 
Predstava je bila uvrščena na 49. regijsko Linhartovo srečanje gledaliških skupin 
osrednje Slovenije, 28. maja 2010 v Medvodah, kjer je regijsko priznanje za najboljšo 
stransko žensko vlogo prejela Tina Zuljan za vlogo Clee, državni selektor pa jo je uvrstil 
na 49. Linhartovo srečanje – festival gledaliških skupin Slovenije v Postojno 7. oktobra 
2010 med osem najboljših Sloveniji!

PETEK, 18. NOVEMBER 2011, OB 19.30:
V. tekmovalna predstava: Igor Torkar: 

»VSTAJENJE JOŽEFA ŠVEJKA« (komedija), 
v izvedbi KUD »VALENTIN KOKALJ« VISOKO PRI KRANJU. 

Režija: Matjaž Zupanc in Frenk Kranjec; 
igrajo: Frenk Kranjec, Damjan Avguštin, Boštjan Omerza, Andreja Zorman, Marko Murko, 

Sašo Gašperlin, Damjan Dolžan, Nataša Gros, Petra Žibert, Ivan Gros, Aleš Kavčič.
Gre za komedijo, katera je morda s svojo vsebino, danes še bolj aktualna kot v časunastanka. 
Ja, ni kaj, zgodovina se preklemansko dobro ponavlja in tudi zaradi tegaje predstava vredna 
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Premiera: 24. aprila 2010. 
Predstava je bila uvrščena na 49. regijsko Linhartovo srečanje gledaliških skupin 
osrednje Slovenije, 28. maja 2010 v Medvodah, kjer je regijsko priznanje za najboljšo 
stransko žensko vlogo prejela Tina Zuljan za vlogo Clee, državni selektor pa jo je uvrstil 
na 49. Linhartovo srečanje – festival gledaliških skupin Slovenije v Postojno 7. oktobra 
2010 med osem najboljših Sloveniji!

PETEK, 18. NOVEMBER 2011, OB 19.30:
V. tekmovalna predstava: Igor Torkar: 

»VSTAJENJE JOŽEFA ŠVEJKA« (komedija), 
v izvedbi KUD »VALENTIN KOKALJ« VISOKO PRI KRANJU. 

Režija: Matjaž Zupanc in Frenk Kranjec; 
igrajo: Frenk Kranjec, Damjan Avguštin, Boštjan Omerza, Andreja Zorman, Marko Murko, 

Sašo Gašperlin, Damjan Dolžan, Nataša Gros, Petra Žibert, Ivan Gros, Aleš Kavčič.
Gre za komedijo, katera je morda s svojo vsebino, danes še bolj aktualna kot v časunastanka. 
Ja, ni kaj, zgodovina se preklemansko dobro ponavlja in tudi zaradi tegaje predstava vredna 



KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO »ZARJA« TRNOVLJE – CELJE

KULTURNI DOM KUD »ZARJA« TRNOVLJE – CELJE
NARODNI DOM CELJE
POKOPALIŠČE VOJNIK

XIX. NOVAČANOVA
GLEDALIŠKA SREČANJA 

2011

INFORMACIJE: www.kud-zarja.si, tel. št.: 041-418-152 in  e-mail: info@kud-zarja.si 
PREDPRODAJA VSTOPNIC (tudi abonmajskih): 

TIC Celje, Krekov trg 3 ter 1 uro pred vsako predstavo v kulturnem domu KUD ‘’Zarja’’ Trnovlje – Celje
CENA VSTOPNIC: posamezna 8 €, na dijaško in študentsko izkaznico 6 €,  abonmajska 40 €

REZERVACIJE VSTOPNIC: tel. št.: 030-307-007, e-mail: rezervacije@kud-zarja.si

P R I R E D I T E V    S O    O M O G O Č I L I:
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, MESTNA OBČINA CELJE, ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV CELJE, 

UOKVIRJANJE, STEKLARSTVO »GALERIJA VOLK«, NIKO ŠKETA, s. p., pokali, medalje, GRAVERSTVO KOVAČ, 
KOPIRNICA TOMI, TOMAŽ FLUDERNIK s. p., FARFALINA, BREDA STVARNIK, s. p., MIK, d. o. o., SIMBIO, d.o.o.

g o s t i t e l j i   s k u p i n :
GOSTINSTVO HOCHKRAUT, TURISTIČNA AGENCIJA ZUM – ZUPANC MATJAŽ s. p., PEKARNA GERŠAK d.o.o., CELJE, 

OKREPČEVALNICA PUNCER IVAN s. p., VINSKA KLET »GORIŠKA BRDA«, Dobrovo, VINOTEKA HUDINJA, 
AHAC d.o.o., Stopče 31, Grobelno, REC TRADE d.o.o., Skaletova 12 a, Celje, CAFFE—TROPIC, Žalec

c e l j s k i   s l i k a r j i : 
Alica JAVŠNIK, Vlado GERŠAK st., Vlado GERŠAK ml., Stane PETROVIČ – ČONČ, Marinka KERSTEIN, ZDRAVKO.

MEDIJSKO POKROVITELJSTVO: TISK:

TOREK, 11. OKTOBER 2011, OB 10.00:
SIMPOZIJ SAZU LJUBLJANA: »ANTON NOVAČAN IN NJEGOV ČAS«, 

ki ga je pripravil ddr. Igor Grdina, znanstveni svetnik, redni profesor in predstojnik 
Inštituta za kulturo, Znanstveno raziskovalnega centra SAZU Ljubljana. 

NARODNI DOM CELJE.
Simpozij bo obravnaval življenje in delo pisatelja in politika dr. Antona Novačana. Podrobneje 
bo tematiziral njegov ustvarjalni opus, pri čemer se bo posvetil predvsem manj znanim 
poglavjem iz biogra�ije tega eminentnega ustvarjalca (pesništvo, predlog pravopisne 
reforme, zgodnja proza, diplomatsko delovanje, begunstvo, slogovna analiza). Na simpoziju 
bodo sodelovali: dr. Anton Šepetavc, dr. Tone Kregar, dr. Neža Zajc, dr.  Pavlina Bobič, dr. Petra 
Testen, dr. Helena Dobrovoljc, dr. Aleksandra Bizjak, dr. Andrej Rahten, ddr. Igor Grdina in 
drugi.

PETEK, 14. OKTOBER 2011, OB 19.30:
SLAVNOSTNA OTVORITEV SREČANJA 

ter I. tekmovalna predstava: 
Fran Lipah v prir. Andreja Novaka: »GLAVNI DOBITEK« (satirična komedija),

 v izvedbi ODRA TREH HEROJEV KUD PIRNIČE PRI MEDVODAH. 
Režija: Peter Militarev; 

igrajo: Niko Krajnc, Lili Andrejaš, Izidor Iljaš, Matevž Bitenc, Klemen Bunderla, Lucija 
Grm, Bine Knapič, Katarina Gosnik, Metoda Šmigoc, Branko Pečelin, Roman Veras.

Veseloigra »Glavni dobitek« sodi med tista redka klasična dela slovenske dramatike, ki jim 
aktualne razmere v sodobni slovenski družbi ponujajo možnost za aktualno interpretacijo. 

ogleda, saj se bomo ponovno srečali s korupcijo na nam dobropoznanih področjih, elitizmom, 
sladkostjo in aroganco oblasti ter z »receptom«kako je to moč premagovati.
Premiera: januar 2011.

SOBOTA, 19. NOVEMBER 2011, OB 19.30:
Neil Simon: »PRAV POSEBEN PAR« (komedija), 

v izvedbi KUD »ZARJA« TRNOVLJE – CELE. 
Režija: Cvetka Jovan Jekl; 

igrajo: Luka Ostrožnik, Marko Cirman, Srečko Centrih, Krešimir Vrebac, Živko Beškovnik, 
Niko Korenjak, Urška Majcen, Danica Lipičnik.

Komedija pripoveduje zgodbo o dveh ločencih, ki skušata živeti pod isto streho vsvetu, v 
katerem mrgoli prav posebnih parov, ki jih njihovo medsebojnonerazumevanje pripelje do 
slepe ulice in kolapsa razumevanja. Oba, Oscar in Felix,sta različna svetova. Oba ločena, 
živita v svojem svetu svobode. Oscar prav očarljivolen, malomaren, neposreden, včasih malo 
preveč »zagoveden z debelo kožo«, katerese še slon ne bi sramoval in udarci življenja nekako 
padajo mimo njega. Felix je njegovo pravo nasprotje. Skrben, redoljuben, snažilka, kuharica 
in istočasno nežen,toda poln kompleksov, nesrečen v samem sebi. Za nekatere od vas bo 
predstavamorda nekaj povsem novega, mnogi pa ste akterji podobne predstave vsak večerkar 
doma. Pred slednjimi je izvrstna priložnost, da si ogledate, kako je stvar videti izdrugega 
zornega kota. Premiera: 7. maja 2010. 
Uprizoritev je regijski selektor Vojko Belšak vrstil med dve najboljši predstavi na 
regijsko Linhartovo srečanje gledaliških skupin celjske regije, 11. junija 2010, v Zreče. 
Selektor festivala ljubiteljskih gledališč »23. Čufarjevi dnevi 2010« pa je predstavo, 
izmed 26 prijavljenih, uvrstil med 7 izbranih 14. novembra 2010, kot otvoritveno 
predstavo festivala.

Slavnostni zaključek srečanj in razglasitev najboljše predstave po 
oceni občinstva  XIX. Novačanovih gledaliških srečanj 2011.


