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Zdravilna doza humorja dela čudeže!

Vznemirljiva, nasmejana in zelo razigrana jubilejna sezona je za nami! 
Zelo smo veseli, da smo jo doživeli skupaj z vami.

Poleg rekordne gledanosti predstav so nas najbolj navdušili vaši komentarji 
predstav: ‘smejal sem se še ves teden’, ‘kako komedija hitro poskrbi za dobro voljo’, 
‘kako sva se nasmejala, do solz!’, ‘doza humorja dela čudeže’, ‘to je zame pravi špas’…

Ni naključje, da je tako! Kajti za nami je sezona res odličnih predstav in obilja smeha. 
Odigrali smo vam več kot 300 predstav, kar tri med njimi so prestopile nove mejnike, 
odigrali smo jih 200- ali več kot 300-krat!

Zdaj pa … gremo naprej! 
Vse nas tare enaka glavna težava. Zaradi veliko informacij, obveznosti in dogajanja smo 
velikokrat vznemirjeni in vse težje najdemo kakovosten čas zase. Zato bo naša glavna 
smer nove sezone enostavna. Pričarali vam bomo veliko priložnosti za smeh in ambient 
povsem brez stresa! Komedije imajo to moč! Razelektrijo, so pozitivne za zdravje 
in vam napolnijo baterije!    

Pripravili smo vam nove, fantastične in super atraktivne predstave, ki vas bodo odmaknile 
daleč od stresa. Pričakujte nove komedije, muzikle, šove, vrhunsko ligo igralk in igralcev, 
znanih in zabavnih imen slovenske zabavne scene, vse to in še več! Zato smo veseli še bolj! 
Poleg smeha, bomo poskrbeli še za dobro zdravje Slovenk in Slovencev.

Prav nestrpno že čakamo prihajajočo sezono! 
Zabavna bo. Smešna. »STRESS FREE!« Naj se vam SMEJI! 

Dobrodošli v našem gledališču. Že 21 let!

 Urška Alič
 direktorica

V NOVO SEZONO GREMO
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ABONMA 
ŠPAS TEATRA 

2018/2019

SMEH je zdrav.

SMEH ponagaja.

SMEH je nalezljiv.

SMEH osvobaja.

SMEH je privlačen.

SMEH je drugačen.

SMEH je zdravilo.

SMEH je darilo.

SMEH JE »STRESS FREE«, 
ZATO - NAJ SE VAM SMEJI!

TEATERTEATERTEATER

• USPEŠNICE •   • KOMEDIJE •  • SUPER 
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ABONMA Špas teatra vas razveseljuje že več kot 15 let. 
Nas ustvarjalce pa ravno tako!

Med špasnimi abonmajskimi predstavami boste našli vse najboljše 
iz našega gledališkega sveta zabave: novosti, odlične komedije, 
velike uspešnice, glasbene komedije, muzikale in tudi najbolj 
priljubljene gostujoče predstave. 

Poleg novosti in ekskluzivnih, premiernih uprizoritev, vas bomo 
razvajali še z UGODNOSTMI in SUPER PAKETI, s katerimi boste 
tudi krepko prihranili!

Z vrhunsko igralsko zasedbo in priznanimi režiserji bodo prihajajoče 
abonmajske predstave še bolj posebne in zabavne!

V NOVO SEZONO GREMO »STRESS FREE«! Prepuščamo vas pozitivni 
energiji vrhunskih komedij in sproščenosti, kot jo ustvari le SMEH.

 PODROBNEJŠE INFORMACIJE O ABONMAJSKI PONUDBI 
najdete na naslednjih straneh >>>

PAKETI • • UGODNOSTI • • MUZIKALI •  
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EDINA

MENOPAVZA, 

KI JO IMAJO 

MOŠKI
RADI

HIT glasbena komedija o ženskah in spremembah!

Štiri ženske v ‘fantastičnih’ letih so na razprodaji damskega perila. 
Nič nimajo skupnega, razen čipkastega nedrčka IN: 

 izgube spomina, navalov vročice, nočnega potenja, ne dovolj seksa, 
preveč seksa in … saj veste!

Pridržujemo si pravico do spremembe.
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MENOPAVZA
HIT glasbena komedija o ženskah in spremembah!®
GROZNO HECNA IN STRAŠNO ZABAVNA!

»Menopavza – poimenujmo jo, kar tudi je, dame! – skočila je iz omare in zdaj 
je v vsej veličini na odru… privablja veliko smeha iz občinstva, v katerem 
sedijo ženske poznavalke in … tudi moški! Ali govorimo občutljivih letih? Kje pa!!!

Štiri ženske v ‘fantastičnih’ letih so na razprodaji damskega perila. Nič 
nimajo skupnega, razen čipkastega nedrčka IN: izgube spomina, navalov 
vročice, nočnega potenja, ne dovolj seksa, preveč seksa in … saj veste!

Ta noro zabaven muzikal o dramatičnosti menopavze se dogaja ob velikih 
hitih iz 70-ih, 80-ih in 90-ih, ki vas bodo dvignili plešoče s sedežev, dvorano pa 
bodo preplavili vzkliki navdušenja in ploskanje.

Pridružite se sestrski druščini!  Zabavna je, polna samoironije in do konca 
sproščena, ne glede na to, kako podivjani so hormoni.

To je EDINA menopavza, ki jo imajo moški noro radi! V njej prepoznajo 
svoje žene, mame, sestre, prijateljice … mladini pa bo naenkrat vse bolj 
jasno glede mam in babic. 

Avtor: Po knjižni uspešnici Jeanie Linders 

Prevod: Desa Muck

Režija: Nina Kleflin

 Igrajo: Helena Blagne, Salome, Desa Muck in Zvezdana Mlakar

Pridržujemo si pravico do spremembe.

predstava je nastala
v sodelovanju z

NOVOST
ŠPAS TEATRA! 

www.GFourProductions.com
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Pridržujemo si pravico do spremembe.

Avtor: John Gray 

 Igra: Denis Avdić

Produkcija: Bastard d.o.o.

PRIPRAVITE SE 

na vesoljno smešno 

srečanje tretje vrste! 

Spet se bosta ‘udarila’ 

Mars in Venera!
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Pridržujemo si pravico do spremembe.

MOŠKI SO Z MARSA, 
ŽENSKE SO Z VENERE
Padli bodo novi tabuji, lica bodo še bolj rožnata
in teme še bolj žgoče!

Denis je imel veliko povedati že v prvem delu, razveseljeval je množice, si zastavljal 
tisoče vprašanj, reševal zveze in zakone, poskrbel za odlične iztočnice za dober 
s*** (saj mislite smeh?), svetoval kot najboljši zdravnik za odnose, zdaj pa bo, 
v drugem delu svetovne uspešnice, brez zadržkov, na površje spustil  VSE! 
Vse pošasti za moško-ženske odnose!

Nič čudnega, da si je prvi del komedije ogledalo več kot milijon ljudi po svetu! 
Téma navdušuje vse generacije, saj se dotakne vsakogar. Ona je Venera 
in on je Mars. Ona je vroča in on hladen (planet namreč). In ko se želita zediniti, 
ni vedno vse romantično, prej dramatično!

Zdaj pa … ponovno se pripravite na komolčkanje! Saj veste, to je tisti čudni 
pojav v dvorani, ko se pari v občinstvu diskretno dregajo na vse pretege, 
ko prepoznavajo lastne zmote in napake, pa tudi - dobro prakso. Zdaj, 
v drugem delu, pa bo padla še zadnja skrivnost ali … pižama! Tako pač je, 
v odraslem svetu se večina pomembnih stvari dogaja v spalnici in ne v parlamentu.

V tej najbolj pikantni enolončnici za moške in ženske gre za zlitje gledališča 
in standup-ovske ubeseditve najbolj aktualne téme na svetu! Ženske in moški 
skupaj. Tako kot jih je analiziral John Gray, avtor najbolj prodajanega 
bestsellerja zadnje dekade.

NOVOST
ŠPAS TEATRA! 

2
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Pridržujemo si pravico do spremembe.
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Pridržujemo si pravico do spremembe.

KLEMEN SLAKONJA 
& BIG BAND RTV SLOVENIJA
Big Band RTV Slovenija je skupaj s Klemnom Slakonjo že po prvem razprodanem 
koncertu  pokazal, da je koncert z dramskim igralcem, pevcem, televizijskim 
voditeljem ter izvrstnim imitatorjem, doživetje, ki ga ne smete zamuditi. 
Skupaj so ustvarili popoln zabavni glasbeni večer. Dirigent Lojze Krajnčan 
je tudi idejni vodja projekta in avtor vseh priredb za orkester.

Na koncertu lahko prisluhnete nekaterim največjim Klemnovim hitom, 
s katerimi se Klemen predstavlja na svojem youtube kanalu in ki imajo 
milijonske oglede. Poleg tega pa bo Klemen, kot eden glasbeno najbolj 
nadarjenih slovenskih igralcev, zablestel tudi v pevsko zahtevnejših vlogah, 
na primer v operni ariji Torna A Surriento, v lanski zmagovalni skladbi 
na izboru za Pesem Evrovizije Amar Pelos Dois, v vlogi Jana Plestenjaka, 
Magnifica, Modrianov…

Seveda je koncert začinjen s Klemnovim humorjem in teatrskim pristopom 
do koncerta in je kot tak glasbeno doživetje, vedno znova neponovljivo, 
edinstveno in nepozabno.

Nastopa: Klemen Slakonja in Big Band RTV Slovenije

Produkcija: Glasbena produkcija RTV Slovenija

SLIŠALI BOSTE USPEŠNICE, KOT SO: 
RUF MICH ANGELA, THE PERVERTED DANCE, 
PUTIN, PUTOUT…ND
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I NJOFRA
komedija

Maribor.
80. leta prejšnjega stoletja.
Še je živ tovariš Tito, še imamo 
rešpekt do Ljudske milice, Jugoslovanske 
ljudske armade, še se ve, kdo pije in kdo 
plača in kdo ali kaj je zunanji sovražnik.

V socialističnem bloku živita mož in žena. In njuna hči, ki je zbežala 
od doma – ker se bo poročila! In to skrivaj! Ne da bi vprašala ata, 
če dovoli! Nezaslišano. Mama za to seveda ve, a se dela, kakor da ne ve nič. 

Ko ata ugotovi, da žena ščiti hčerko, znori. Dvigne »auf« Ljudsko milico in se 
odloči, da bo šel do konca ... Tale že ne bo njegov zet! Preprečil bo poroko, 
ugrabil bo hčer.

In sploh: kdo je mladenič s čudnim imenom Njofra?

Avtor: Milan Grgić

Režija: Samo M. Strelec

 Igrajo: Vlado Novak, Gojmir Lešnjak Gojc

Produkcija: Mestno gledališče Ptuj

Pridržujemo si pravico do spremembe.
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(TOTALNO) 
KATASTROFALNA 
VEČERJA
komedija

Idilična  hišica, ki je vikend na podeželju. 
Žena je odpotovala k svoji mami, mož je 
v krizi srednjih let – ljubica pa ima rojstni dan. 
Da bi ji pripravil čudovit večer, mož naroči hrano in pijačo (vključno s kuharico), 
za vsak primer, za izgovor, za alibi, če bi bilo ženi kaj sumljivo, povabi še svojega 
najboljšega, dolgoletnega prijatelja. Na domnevno moški vikend, zabavo. Toda 
ta prijatelj je skrivni ljubimec njegove žene, ki se zdaj nepričakovano pojavi 
na vratih. Kuharica se pretvarja, da je model in model se mora pretvarjati, 
da je kuharica, v resnici pa ne razlikuje juhe od torte. Laž za lažjo … 
Kako se bo vse to izteklo? Bo na koncu vendarle zmagala prava ljubezen? 

(Dnevi komedije v Celju 2017)

Avtor: Marc Camoletti 

Avtor priredbe: Michael Niavarani

Režija: Samo M. Strelec

Igrajo: Aleš Valič, Mojca Partljič, Igor Štamulak, Vanja Korenč, Anja Drnovšek, 
Gorazd Žilavec

Produkcija: Gledališče Koper

Pridržujemo si pravico do spremembe.
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Avtor: Boris Kobal

Režija: Jaša Jamnik

Igrajo: zasedba znana kasneje

Produkcija: SLG Celje

PROFESIONALCI ESPE
komedija

Profesionalci espe je duhovita črna 
komedija o družini poklicnih hudo-
delcev, ki jo sestavljajo oče, »upokojeni«
ropar in morilec, ki zaradi lesene noge 
ni več aktiven v poslu, je pa oče iz ozadja, 
mama, ki vodi finančni in gospodinjski sektor, sin 
Jure, ki je zdaj postal spiritus agens in movens 
zločinskih pohodov, in njegova partnerka Bejbi, 
ki spričo obilnega ozadja bolj kot kaj drugega 
skrbi za sinovo seksualno zadovoljstvo.

Družina se odloči ugrabiti ženo bogatega poslovneža Hohšteterja, s katero 
namerava podjetje izsiljevati in si pridobiti precej denarja. Izkaže se, da je 
sin ugrabil napačno žensko, ob tem pa je kot kolateralna škoda preminil tudi 
neki naključni menih. Ko se ugrabljenka zbudi iz omame in se izkaže, da ni 
prava oseba, temveč le tajnica tajkunskega podjetja, sklenejo, da se je morajo 
zaradi potencialnega izdajstva obvezno znebiti. Nato se zgodi duhovit obrat.

Sosed, ki jih ves čas moti z obiski, se spet prikaže pred vrati in razkrije veliko
potegavščino: ugrabljenka je … hm? Nato sosed in družina združijo moči, 
ustanovijo firmo Profesionalci espe in se podajo v skupen posel, 
dobiček pa si bodo pravično delili.

Pridržujemo si pravico do spremembe.
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Pridržujemo si pravico do spremembe.

                         Predstavi bomo izbrali kasneje,
                  glede na ponudbo gledališč,

             ki bodo v sezoni 2018/19 
      premierno uprizorila

nove komedije.

PO IZBORUPO IZBORUPO IZBORU
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Pridržujemo si pravico do spremembe.

Muzikal po predlogi Dreamworks Animation Motion Picture
Knjiga: Kevin Del Aguila
Glasba in besedila: George Noriega in Joel Someillan
Prevod: Janez Usenik
Režija: Eva Hribernik
Koreografija: Mojca Horvat
Glasbeno vodstvo: Simon Dvoršak
Vocal coach: Eva Černe
Producent: Nejc Avbelj
Produkcija: 

V glavnih vlogah: 
GAŠPER RIFELJ, KLEMEN BUNDERLA, 
IRENA YEBUAH TIRAN, JAN BUČAR 
in drugi (skupaj 15 članski ansambel)

Predstava je pripravljena v posebnem sodelovanju 
z Music Theatre International (Europe)
www.mtishows.eu
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PREDSTAVA

IZVEN ABONMAJA

 -20%
EKSKLUZIVNO 

za abonente

Pridržujemo si pravico do spremembe.
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Glasbeno vodstvo: Simon Dvoršak
Vocal coach: Eva Černe
Producent: Nejc Avbelj
Produkcija: 

V glavnih vlogah: 
GAŠPER RIFELJ, KLEMEN BUNDERLA, 
IRENA YEBUAH TIRAN, JAN BUČAR 
in drugi (skupaj 15 članski ansambel)

Predstava je pripravljena v posebnem sodelovanju 
z Music Theatre International (Europe)
www.mtishows.eu
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VPIS ABONMAJEV
za sezono 2018/2019

CENIK

PLAČILNI POGOJI - FIZIČNE OSEBE
• enkratno plačilo ob vpisu (gotovina, klik, kartice)
• obročno: na 2 do 6 obrokov (pri obročnem plačevanju velja redna cena)

CENA PAKETA ZA SMEH VKLJUČUJE: 
13 predstav -  8 abonmajskih predstav in 5 predstav z 20% popustom

v izven prodaji

DOSEDANJI ABONENTI, PRIPELJITE PRIJATELJA 
IN PODARIMO VAM BON V VREDNOSTI VSTOPNICE 

V  II. PROSTORU (VREDNOST 20 € )

PODJETJA:
• Naročilo preko naročilnice
• Plačilo računa v enkratnem znesku
• Več informacij: www.spasteater.com ali 031 33 33 39

Pridržujemo si pravico do spremembe.

1. PROSTOR
135 €*

2. PROSTOR
124 €*

3. PROSTOR
112 €*

* velja ob takojšnjem plačilu

redna cena: 145 € redna cena: 134 € redna cena: 122 €
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do 111 € na osebo!

Prodaja abonmajev: KULTURNI DOM MENGEŠ
sreda 10.00—12.00 I ponedeljek, sreda, petek 18.00—20.00 I sobota, nedelja zaprto

VPIS ABONMAJEV
za sezono 2018/2019

Dosedanji abonenti
4. junij do 13. junij 2018

Novi abonenti
18. junij do 22. junij 2018 

17. september do 12. oktober 2018

Paket za Smeh
vkljucuje

ST
AL

NI A
BONMA, VRSTA IN SEDEŽ8

abonmajskih
predstav

5
kuponov

5
komedij

13 predstav že za 89 €        

PRIHRANEK

Pridržujemo si pravico do spremembe.

Vse podrobne informacije so vam na voljo 
na spletni strani www.spasteater.com
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Pogoji nakupa abonma ŠPASOV AS:
• enotna cena za en abonma je 89 €

•      prihranek ob nakupu do 111 €

• nakup z gotovino na blagajni, plačilo v enkratnem znesku

• nakup ne zagotavlja sedeža po vaši želji oziroma izboru

• nakup ne zagotavlja, da par sedi skupaj

• abonmajsko izkaznico z naše strani dodeljenimi sedeži, 
boste prejeli po pošti po 12. oktobru

• število sedežev po posebni ceni je omejeno, velja za fizične osebe

• nakup ŠPASOV AS ABONMA traja do zapolnitve kapacitet

Ponudba se izključuje z drugimi ponudbami Špas teatra.

Pridržujemo si pravico do spremembe.

ABONMA
za ceno 89 €
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KOMEDIJE, KI SO VKLJUČENE V PAKET ZA SMEH
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KOMEDIJA, 
KI JE 

OBNORELA 
SLOVENIJO!
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Razveselite svoje najbližje, prijatelje in znance ter jim 
podarite sprostitev in večer - poln smeha in zabave.

Darilna vstopnica je plačilno sredstvo v spletni trgovini 
in na blagajni Špas teatra. Darilne vstopnice veljajo 

za katerokoli predstavo Špas teatra v Kulturnem domu Mengeš.

Obdarjenec si sam izbere termin 
in predstavo, ki si jo želi ogledati. 

Darilna vstopnica velja v sezoni 
(od septembra do junija) 

2018/2019.

Pridržujemo si pravico do spremembe.

DARILNA 
VSTOPNICA

UPORABITE DARILNO VSTOPNICO PRI PLAČILU 
V SPLETNI PRODAJI. HITRO IN ENOSTAVNO.



23

 9 najboljše darilo
 9 prevzem vstopnic pred predstavo
 9 nakup vstopnic s špasno kartico preko interneta

 9 posebne ugodnosti in cenejše vstopnice
 9 velja 24 mesecev od zadnje uporabe
 9 obveščanje o predstavah
 9 VIP srečanja, fotografiranja z igralci, vabila na vaje
 9 in še mnogo več

 HITRO  ENOSTAVNO  CENEJE

Pridržujemo si pravico do spremembe.

DN17-0006 Spasteater kartica_krivulje.indd   3
12/01/2017   14:55

ŠPASNA
KARTICA

UPORABITE ŠPASNO KARTICO PRI PLAČILU 
V SPLETNI PRODAJI. HITRO IN ENOSTAVNO.
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Pridržujemo si pravico do spremembe.

PONOVITEV IZ PREJŠNJE SEZONE
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PISMO ROSNO! 
Vsega je kriv poštar…
monokomedija

Najprej je bil poštno ležeč, bil je tudi v pasji šoli, zdaj pa ima vsega dovolj in gre v penzijo. 
Poštar je definitivno nova uspešnica Špas teatra, ki sta jo ustvarila neprekosljivi tandem 
Marko Pokorn in Boris Kobal. Pripravite se, ‘tajni agent’ je med nami!

Verjeli ali ne, poštar je zelo vsestranski in nadvse odgovoren poklic že od Antike! In 
zaradi vse te raznolikosti, so poštarji daleč najbolj odporni primerki človeške vrste. 

Pismonoša Slavko Golob vam bo razjasnil obzorja! V osebni izpovedi vas bo z vso strastjo 
prepričal, da je poštar eden najbolj karakternih poklicev - če vprašate grške bogove, kralje, 
zdravnike v UKC, pasje instruktorje ali politične veljake. Ko vam (in vsem drugim) iz tedna 
v teden in iz leta v leto prinaša pisma, račune, državna in občinska obvestila, položnice, 
opomine, ljubezenska in anonimna pisma, pakete z vročo vsebino… to dela s posebnim 
poslanstvom in v ponos svoje rumene rodbine, ki sega že v paleolitik. Multipraktik 
v rumeni uniformi je pravi tajni agent, odporen na vse ljudske modrosti!

Tandem Boris Kobal in Marko Pokorn sta pred desetimi leti zakuhala uspešnico 
Kdo vam je pa to delu?, ki je imela 260 ponovitev. Marko Pokorn je napisal besedila 
za kultno Kliniko Tivoli, Našo malo kliniko in mnoge druge, Boris Kobal pa je Žlahtni 
režiser in Zlato komedijsko pero, ki nas je nasmejal že v seriji TV Poper ter številnih 
gledaliških igrah, ki jih je režiral ali v njih tudi zaigral. V zadnjih letih nastopa 
z odličnimi stand-up nastopi in občinstvo je vedno znova navdušeno! 

Avtorja: Boris Kobal, Marko Pokorn 
 Igra: Boris Kobal

Pridržujemo si pravico do spremembe.
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KOMEDIJA, 
KI JE 

OBNORELA 

SLOVENIJO!

Pricakujete vse, 
 od zapleta do ognjemeta.

PONOVITEV IZ PREJŠNJE SEZONE
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DEKLIŠČINA
komedija

Žurka za punce – zabava, ki smo jo 
(pre)dolgo čakali! Vse ženske brez izjeme, 
skrivajo v sebi divjo strast, domišljijo in poželenje. 
Samo sprožilec je treba najti! Že res, da seksi 
glasbeni hiti zažgejo, ampak – čez moške jih pač ni! 

»Dekleta, čaka nas nora noč! Saj veste, »VSE, KAR SE NE SME« 
in kar se za dekliščino še kako spodobi!« 

Ko se zberejo ženske prijateljice, ni nikoli brezveznih tém – vse na tem svetu je pomembno! 
In ko v zanosu pogovor steče na dekliščino, moški striptiz in ‘zadnji ples’ na svobodi, hitro 
prebudijo levinje v sebi … in se potem, ko gre zares, enako hitro strgajo z verige… Vroč in sočen 
večer se odvija v nočnem klubu, s polnokrvnimi slačifanti in spektakularno zabavo, ki jih slednjič 
pripelje do usodnega,  nebrzdanega - jaaaaaaa!  Gledališka različica velike britanske uspešnice 
za vsa čutila Do nazga je že pred 20 leti razgalila, kako znajo ženske na striptiz moških večerih 
hitro najti zver v sebi! Vzklikanje in glasno zapeljevanje, gibko premikanje, spodbujanje, mačje 
priprte oči … veliko znanja in izkušenj je v tem. In prav nič modrosti.

Je pa super žurka, ki je ne smete zamuditi!

KOT DA JUTRI NE OBSTAJA.
SOČNA DEKLIŠČINA DO VROČEGA KONCA! 

ŠTEVILO 

PONOVITEV:

75

Avtor: Dave Simpson
Režija: Violeta Tomič

Igrajo: Urška Vučak, Tadej Pišek, Maja Martina Merljak, Jernej Čampelj 
 Lara Jankovič, Sebastijan Starič, Nataša Tič Ralijan,
 Jože Doberšek

Pridržujemo si pravico do spremembe.
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Špas teater 
v sodelovanju z Rankom Babićem

MOŠKA COPATA
komedija
Čemu se boste nasmejali do solz?! 
Dejstvu, da so vsi moški copate. 
A le pravi moški si to upa 
povedati na glas! In če se bosta 
po predstavi v postelji ‘zložila v žličko’ 
in se med smehom zazibala 
v…  khm… Za posledice ne odgovarjamo! 

Resnica še nikoli ni bila tako zabavna, kot v tej komediji! Brez izjem in dlake na jeziku
(no, mogoče pa tudi) se dotika prav vsega: od spominov na igranje s samim s seboj, na izgubo 
nedolžnosti, do prvega skupnega dopusta s punco, rojstva prvega otroka in krutega spoznanja, 
da niso vsi dojenčki luštkani. Ranko bo z vami delil spoznanja iz zajetne študije o razumevanju 
fenomena imenovanega ženske! In modrosti iz biblije zapletenega osvajanja emancipiranega 
moškega.

Ranko Babić je fant, ki je rasel v bloku in se vsega naučil sam. No, razen življenja v dvoje… 
Kot boste slišali, je bila pot učenja in urjenja kar trnova. Ampak, zato pa je ‘zrasel’ v moškega, 
ki zna govoriti zapletene jezike moža, ljubimca, gentlemana, soseda in očka. Ranko zdaj 
obvlada abecedo vseh bolj ali manj zapletenih odnosov - vse boleče lekcije odnosa s samim 
seboj in nasprotnim spolom je izkusil namreč samo zato, da jih ne bo treba tudi vam. 
Moški hodijo v službo, moški dvigujejo uteži, moški pijejo pivo, moški ne spuščajo deske 
na stranišču, moški perejo, moški  likajo, moški kuhajo in moški vzgajajo otroke. Prav take 
obožujemo! Kdo si torej še upa trditi, da je slabo, če je moški copata?! 

Raziskave so pokazale, da moški, ki pomagajo pri gospodinjskih opravilih, več seksajo :))) 
Komik Ranko Babić pa preprosto prizna: za svojo žensko bi naredil vse, četudi v posteljo 
pride…neobrita.

 Avtor in igralec: Ranko Babić

Pridržujemo si pravico do spremembe.

PONOVITEV IZ PREJŠNJE SEZONE
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Avtorica: Desa Muck, Režija: Jure Ivanušič
Igrajo v glavnih vlogah:  Tilen Artač, Ana Maria Mitić, Jernej Čampelj, 
Kristina Mišovič in drugi.
Produkcija: Asaga d.o.o.

ALPSKA SAGA
Muzikal z glasbo skupine Agropop

Bil je prvi na vasi. A sedaj bo – pustil za sabo 
kmečko dekle, ki ga obožuje, da bi osvojil 
mestno dekle, ki se ga sramuje. Pustil za sabo 
starša in veliko kmetijo, da bi osvojil svetovno 
slavo. Vse, da bi postal velik in slaven v velikem 
mestu, v Ljubljani. Pazite se, Franček prihaja!

Glasba skupineAgropop je globoko usidrana v srcih in spominu Slovenije. 
In bila je inspiracija za zgodbo, ki lepo predstavlja dogajanje v naši deželici.

Vaška zguba, Franček, ki je najverjetneje kriv za vse požare, ki so iz neznanih razlogov zagoreli 
po večini vaških skednjev, se odloči da mora slediti svojemu velikemu talentu, da bi postal velik, 
znan in slaven pevec. Potem ko junaško prespi vojno za Slovenijo, potem ko si vzame vaško 
deklino, ljubezen iz otroštva Lojzko, zbere svoj pogum in očetovo kreditno kartico, ter se sam 
odpravi v Ljubljano.

Kjer takoj najde producente dvomljivega slovesa, ki so mu za denar pripravljeni odpreti 
vrata do zanesljivega uspeh. In to s popustom, minus minus 30%. Najde pa tudi največjo in 
najboljšo… no ja, Jasmino, zaradi katere Sava večkrat teče proti Gorenjski. Njegova kreditna 
kartica z lahkoto osvoji njeno srce, seveda dokler je na njej kaj denarja.

In medtem, ko njegov oče obupuje nad sinom, se njegova mati in Lojzka odpravita v mesto, 
da bi ga spravile k pameti. In najdeta ga ravno takrat, ko z velikim prstanom zaprosi Jasmino 
za roko. Muzikal je narejen z glasbo skupine Agropop, v njem se bodo zvrstile največje 
uspešnice, kot so Franček piromanček, Jasmina, Ne verjemi, Ti si moj sonček, Ljubi me divja 
zver, Srečni smo Slovenčki in seveda Samo milijon na še živi, zraven pa še dve novi uspešnici, 
Če hočeš moja bit in Pleš Slovenka.

Pridržujemo si pravico do spremembe.

PONOVITEV IZ PREJŠNJE SEZONE
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Ob 100. obletnici Združenja dramskih umetnikov Slovenije smo se 

kot prostovoljna, strokovna, nepridobitna in nadstrankarska organi-

zacija odločili, da ustanovimo Sklad Jerneja Šugmana z namenom 

ohranjanja spomina na Jernejevo umetniško, pedagoško in človeško 

plemenitost. Na ta način želimo dvigniti zavest o dobrosrčnosti in 

družbenem pomenu izobraževanja ter umetnosti. Sklad je namenjen 

zlasti mladim, nadarjenim dramskim ustvarjalcem, ki so željni nadalj-

njega izobraževanja ali samostojnega umetniškega dela. 

Zahvaljujemo se družini Šugman za dovoljenje in vsem, ki ste prispevali 

donacije ali letne članarine. Hvala Mestni občini Ljubljana za dolgoročno 

finančno podporo in sodelovanje v Upravnem odboru. 

Saša Pavček, 
predsednica Združenja dramskih umetnikov Slovenije 
in odgovorna oseba za Sklad Jerneja Šugmana  

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) Sklad Jerneja Šugmana,
Mestni trg 17, 1000 Ljubljana | DŠ: 79001173 | MŠ: 5244625
ZDUS ni zavezanec za DDV. | IBAN: SI56 6100 0001 8842 597 | SWIFT BIC: HDELSI22
Račun je odprt pri Delavski hranilnici d. d. sklad@zdus.si

SKLAD PODPIRA TUDI 

ŠPAS TEATER
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Festival 
AMBASADORJI KOMEDIJE
v spomin na Gašperja Tiča

Spoštovani publikum. 

Ob prvi obletnici smrti Gašperja Tiča, slovenskega umetnika 
najžlahtnejše kategorije, igralca, režiserja, libretista, 
televizijskega ustvarjalca, prejemnika vseh 
najprestižnejših nagrad za ustvarjanje: Tantadruj, 
Severjeva nagrada, Žlahtni komedijant, 
Sterijeva nagrada, viktor za posebne dosežke,
Dnevnikova nagrada, Zlata paličica, 
študentska Prešernova nagrada in drugih
priznanj dramskih umetnikov ter velikega 
ambasadorja slovenske klasične 
in sodobne gledališke komedije, 
posveča Špas teater, v sodelovanju 
z Gašperjevima otrokoma, Galom 
in Tosjo, ter s podporo Združenja 
dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) 
FESTIVAL AMBASADORJI KOMEDIJE 
v spomin na Gašperja Tiča.

S festivalom se poklanjamo 
velikemu prijatelju in podporniku 
Špas teatra ter nadaljujemo 
njegovo predano prizadevanje 
za razvoj komedije v Sloveniji. 

Festival bo prvič ugledal luči odra 
v začetku leta 2019.

Hvala Gašper, 
za vse čudovite trenutke 
ob skupnem ustvarjanju!
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• vse predstave so v Kulturnem domu Mengeš

• abonma Matiček in Nežka sta med tednom (od ponedeljka do četrtka),

• abonma Baron pa za vikend (od petka do nedelje)

• na predstavo pridete pravočasno in s tem sebi in drugim omogočite 
nemoten ogled predstave

• vstop v dvorano po začetku predstave ni dovoljen, zato vas prosimo, 
da ne zamujate

• pred pričetkom predstav izključite prenosne telefone, tablične računalnike 
in druge zvočne naprave

• fotografiranje in snemanje predstav ni dovoljeno

• abonente bomo o terminih predstav obveščali po elektronski pošti 
in z SMS obvestili tri tedne pred predstavo

• termini predstav bodo objavljeni na spletni strani vsaj tri tedne 
pred predstavo

• zamenjava za drug termin ni mogoča

• abonmajska kartica je prenosljiva

• abonmajske kartice in kuponi so prenosljivi in niso vnovčljivi za denar

ABONMA - DOBRO JE VEDETI:

STRESS
FREE

ABONMAABONMAABONMA
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PRIHAJA
BRILJANTINA!

5MOŠKIH.COM
NOVA GENERACIJA

napovedujemo
v letu 2019
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Ajdovščina, Ankaran, Apače, Bled, Beltinci, Bohinjska Bistrica, Bovec,  

Braslovče, Brdo pri Kranju, Brestanica, Brežice, Celje,  Celovec, Cerklje, 

Cerknica, Cirkovce, Čatež, Črnomelj, Črnuče, Deskle, Dobrna, Dobrovo, 

Dolenjske Toplice, Dolsko, Domžale, Dravograd, Frankolovo, Golte, Gorizia, 

Gorjuša, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Hrpelje, Idrija, Ilirska Bistrica, 

Izola, Jesenice, Kamnik, Kobarid, Kočevje, Komen, Koper, Koprivnica, Kozje, 

Kranj, Kranjska Gora, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljubno 

ob Savinji, Ljutomer, Loče, Logatec, Majšperk, Maribor, Medvode, Mengeš, 

Metlika, Mežica, Mislinja, Mokronog, Mozirje, Murska Sobota, Moravče, 

Nazarje, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Otočec, Pesnica, Petrovče, Pivka, 

Pliberk, Podčetrtek, Poljane nad Škofjo Loko, Portorož, Postojna, Prevalje, 

Ptuj, Rače, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška 

Slatina, Rovte, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Senovo, Sevnica, Sežana, Slovenj 

Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Stari trg pri Ložu, Stari trg 

pri Slovenj Gradcu, Straža, Sveti Duh, Šentjanž v Rožu, Šentjernej, Šentjur, 

Šentrupert, Šešče, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Štore, Tolmin, 

Trbovlje, Trebnje, Trst, Tržič, Velenje, Velike Lašče, Vinska Gora, Vitanje, Vojnik, 

Volčja Draga, Vrbnje, Vrhnika, Vransko, Zagorje, Zreče, Žalec, Železniki, Žiri          

Obiskali smo
133 krajev po Sloveniji!

Naj se smeji vsa Slovenija!
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Vrtačnik Ika, Jankovič Lara, Kobal Boris, Koželj Urška, Lazar Nina, Lisjak Nejc, 

Koprivec Klara, Koren Danaja, Korenč Vanja, Lešnjak Gojmir – Gojc, Merljak 
Maja Martina, Milovanović Srđen, Mišovič Kristina, Mitić Ana Maria, Muck Desa, 
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