
 
GLEDALIŠKA SEZONA 2019 / 2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spoštovani! 

 
Pred nami je nova sezona gledališkega abonmaja, ki ima v Šmarju pri Jelšah dolgoletno 
tradicijo. Vsa leta izbiramo iz ponudbe gledaliških hiš aktualne in zanimive predstave. Po 
odzivu naših zvestih abonentov nam v veliki meri uspeva, kar nas veseli.  
 
Tudi za sezono 2019 / 20, pripravljamo vsebinsko bogat in aktualen program šestih 
predstav, preplet komedij in dram.  Pri oblikovanju programa smo, kot vsako leto doslej, 
izbirali med aktualnimi predstavami naših poklicnih gledališč. 
 
 
 

 CJ Johnson - Pasji dnevnik: CUCKI   
Komedija v izvedbi Mestnega gledališča Ptuj. Zmagovalna predstava festivala Dnevi 
komedije - Žlahtna komedija po izboru občinstva 2017. 
Predstava bo na sporedu v ponedeljek, 21. oktobra 2019, ob 19.30. 
Več o predstavi: http://www.mgp.si/si/predstave-za-odrasle/cucki.html 
 
 
 

 Odrska izpoved Polone Vetrih, krstna uprizoritev: NE POZABITE NA ROŽE 
SNG Drama Ljubljana. 
Predstava bo na sporedu v ponedeljek, 18. novembra 2019, ob 19.30 uri. 
Več o predstavi: https://www.drama.si/repertoar/delo?id=2190 
 
 
 

 Carlo Goldoni: KRČMARICA MIRANDOLINA 
Komedija v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča Trst.  
Predstava bo na sporedu v ponedeljek, 23. decembra 2019, ob 19.30.  
Več o predstavi: https://www.teaterssg.com/event/krcmarica-mirandolina/ 
 
 
 
 Iza Strehar: VSAK GLAS ŠTEJE 
Komedija v izvedbi SLG Celje. 
Predstava bo na sporedu v ponedeljek, 20. januarja 2020, ob 19.30. 
Več o predstavi: http://www.slg-ce.si/domov/ostalo/seznam-iger/vsak-glas-steje.html 
 
 
 

 Iztok Mlakar: TUTOŠOMATO  
Burka s petjem. Krstna uprizoritev SNG Nova Gorica v koprodukciji z Gledališčem 
Koper. 
Predstava bo na sporedu v torek, 18. februarja 2020, ob 19.30. 
Več o predstavi: https://www.sng-ng.si/repertoar/premiere/2019061209215829/ 
 
  
 Heinrich von Kleist: RAZBITI VRČ  
Veseloigra v izvedbi SNG Drama Ljubljana. 
Predstava bo na sporedu v marcu 2020 – točen datum bo znan naknadno. 
Več o predstavi: https://www.drama.si/repertoar/delo?id=2215 
 
*Pridružujemo si pravico do spremembe programa. 
 



Pri nekaterih predstavah in drugih dogodkih v naši organizaciji boste imeli abonenti 
popust. Na vse te dogodke vas bomo še posebej povabili. 
 

  
      
                               

VPIS DOSEDANJIH IN NOVIH ABONENTOV 
 

Od  20. do 27. septembra 2019 – dosedanji abonenti. 
 

Prosimo vas, da izpolnite in oddate vpisni  list – naročilnico za sezono 2019 / 20. 
Naročilnico vam prilagamo, najdete pa jo tudi na naši spletni strani. 

 

Če se za vpis v abonma niste odločili, vas prosimo, da to sporočite, da lahko proste 
sedeže ponudimo drugim. 

 
Od 28. septembra 2019 do zasedbe mest v dvorani,  

bomo vpisovali nove abonente. 
 

 
CENE ABONMAJSKIH KART IN NAČIN PLAČILA: 

 
 

- Cena abonmajske karte: 80 € 
- dijaške in študentske karte: 65 €. (Ob vpisu je treba dostaviti potrdilo o šolanju). 

 
Plačilo abonmajske karte je možno v celoti ob vpisu ali v dveh, 

treh oz. štirih obrokih (označite na  priloženi naročilnici). 
V primeru plačila na tri oz. štiri obroke se cena zviša za 5 €. 

 
Izvedbo abonmaja subvencionirata Občina Šmarje pri Jelšah in Podčetrtek. 

 
 

V primeru, da bo ob predstavi še kakšen sedež naprodaj, bo cena karte za 
posamezno predstavo 16 €. 

 
Kontakti za vse informacije: 

 
Mira Čakš: tel. 03 81 71 562, 031 627 444, mira@s-je.sik.si, 

Jana Turk Šulc: tel. 03 81 71 562, 031 617 444, jana@s-je.sik.si 
Spremljate tudi informacije na naši spletni strani www.s-je.sik.si 

 
O vseh predstavah vas bomo obveščali z dopisi po navadni ali elektronski pošti. 

 
Naj vam gledališka doživetja v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah polepšajo in 

zapolnijo večere in pustijo v vas pomembna sporočila, ki jih skozi smeh, zabavo, 
razmišljanja, kritiko… daje gledališki oder. 

 
Za vašo zvestobo našemu gledališkemu abonmaju se vam zahvaljujemo in vabimo 

k vpisu DOSEDANJE in NOVE abonente. 
 

KOLEKTIV KNJIŽNICE – KULTURNEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH 


