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14. 03. 2019 19:30    Kulturni dom Pliberk Alenka Hain  5 & 20 udarcev/Schlagzeilen
TeaTer ŠenTjanž

scenarij in režija: Alenka Hain
igrajo: A. Tolmaier, K. Hartmann, L. Vouk, M. Kropiunig, Y. Izmaylova

16. 05. 2019 19:30    Kulturni dom Pliberk Feri Lainšček  Petelinji zajtrk
GledaliŠče ToneTa čufarja, jesenice

režija: Gojmir Gošnjak – Gojc igrajo: D. Perne, N. Brgant, S. Dudič, 
M. Trkulja/T. Cvar, M. Mužan/K. Bajt, A. Rotar, G. Stojc, T. Bertoncelj, K. Ogrin

11. 04. 2019 19:30    Kulturni dom Pliberk 50 odtenkov ženske
Talija GledaliŠče

režija/igra: monokomedija z Barbaro Vidovič 

16. 12. 2018 18:00    Kulturni dom Pliberk Milan Grgić  I ❤ Njofra
MesTno GledaliŠče PTuj

režija: Samo M. Strelec
igrata: G. Lešnjak Gojc, V. Novak

08. 11. 2018 19:30    Kulturni dom Pliberk Čakalnica
siTi TeaTer ljubljana

režija: Dejan Batoćanin in Uroš Fürst
igrata: J. Hočevar Rifle in L. Bizovičar

11. 10. 2018 19:30    Kulturni dom Pliberk Elaine Murphy  Ljubi moj
slovensko ljudsko GledaliŠče – slG celje

režija: Andrej Jus
igrajo: A. Kumer, B. Medvešček, A. Kumer



Cena:
Abonma za odrasle 70,– €
50,– € za dijake, študente in upokojence
posamezne predstave 15,– € (10,– € za mladino)

Abonmajske karte:
Posojilnica-Bank Pliberk
tel. +43(0)4235/2583

Jožko Hudl, Kulturni dom Pliberk
tel.: 0043(0)664/1511158

Milan Piko, Kulturni dom Pliberk
tel.: +43(0)664/4235414

Willi Ošina, Slovenska prosvetna zveza Celovec
tel.: +43(0)650/2807574

Jožica Pušnik, JSKD Ravne
tel.: +386(0)2/8705010

Gledališki abonma 2018/19 – Podjuna SPZ – Slovenska prosvetna zveza
Gabelsbergerstr. 5/2, 9020 Klagenfurt/Celovec, 

e-mail: spz@slo.at

Javni Sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Ravne na Koroškem

Kulturni dom Pliberk,  e-mail: dom@kulturnidom.at

Informacije na spletu:
www.spz.slo.at

www.kulturnidom.at



Avtorica je dramo »Ljubi moj« opisala kot »zmešnjavo vseh žensk, 
ki jih je srečala: delavnih, ne pretirano bogatih ne revnih … 
žensk, kot smo me same, ki se prebijamo«. Glavne teme presun-

ljive in duhovite zgodbe treh žensk iste družine – babice Roze, hčere Li-
dije in vnukinje Neli – so ljubezen in smrt, osamljenost, zapuščenost, 
staranje, težavno in neželeno materinstvo. Izdajstva, stiske, trpljenje in 
razočaranja se prepletajo z nepričakovanimi srečnimi in komičnimi ži-
vljenjskimi situacijami, ki vzbujajo tako solze kot smeh. Eden takih 
srečnih trenutkov je rojstvo Ljubomirja, ki ga rodi najmlajša Neli. Za-
radi odsotnosti svojih moških vse tri ženske namreč doživljajo čustveno 
krizo, spopadajo se s svojimi težavami in z osamljenostjo. Novo upanje 
jim prinese rojstvo fantka, ki dobi ime po dedku. Mali Ljubomir je nji-
hov ljubi, njihov zaklad, ki ženske treh generacij spet poveže med seboj.

Drama »Ljubi moj« je debitantska drama mlade irske dramatičarke Elaine Murphy. 
V letih 2008 in 2009 je za svojo dramo prejela vse nagrade, ki jih je na Irskem mo-
goče dobiti: med drugim je postala zmagovalka obeh Fringe festivalov, tako v Dublinu 
kot Edinburgu, leta 2009 pa ji je Združenje irskih dramatikov in scenaristov podelilo 
še nagrado za najboljšo gledališko igro. slike: uroš Hočevar

11. 10. 2018 19:30    Kulturni dom Pliberk Elaine Murphy  Ljubi moj
slovensko ljudsko GledaliŠče – slG celje

režija: Andrej Jus
igrajo: A. Kumer, B. Medvešček, A. Kumer



slike: xxx

08. 11. 2018 19:30    Kulturni dom Pliberk Čakalnica
siTi TeaTer ljubljana

režija: Dejan Batoćanin in Uroš Fürst
igrata: J. Hočevar Rifle in L. Bizovičar

Rifle in Lado se znajdeta na koncu tunela, v čakalnici za odhod v 
onostranstvo. V Čakalnici čas ni več dimenzija, ni novinarjev in 
medijev, socialnih omrežij, telefonov in televizije. Dobrodošli v 

svet po smrti, v katerem sta naša junaka prisiljena razgaliti svoji kome-
dijantski duši. Priče smo soočenju dveh generacij, dveh karier in dveh 
osebnosti, ki sta med seboj skrivnostno povezani. Na odru se o tako 
smrtno resnih stvareh še nikoli ni govorilo tako drzno in za crknit sme-
šno. Pripravite se na napet fantazijski večer, poln presenečenj in smeha, 
ki si ga boste zapomnili do konca - in še dlje! 

Smrtno resna komedija za dva resnična zvezdnika, ki nikakor ne počivata v miru. 



V socialističnem bloku živijo mož, žena in njuna hči. On – naturali-
ziran Mariborčan – v službi v Jugoslovanski ljudski armadi, ona 
– najbrž Ljubljančanka z meščanskim, intelektualnim pedigre-

jem. On zjutraj na ogledalu zagleda z rdečo šminko napisano hčerkino 
sporočilo: Njofra! Hči je zbežala od doma, da bi se na skrivaj poročila in 
ne da bi svojega očeta vprašala, ali ji to sploh dovoli! Odloči se, da bo šel 
do konca, da bo ugrabil svojo hčer. Zaprašena, staromodna in rahlo no-
stalgična komedija hrvaškega avtorja Milana Grgića je postavljena v 
osemdeseta leta v Maribor. Obogatena s petjem in plesom je namenjena 
tako vsem jugonostalgikom kot tistim, ki to ne želijo biti. Dogaja se v 
obdobju, ko je tovariš Tito še živel, ko so ljudje še spoštovali Ljudsko mi-
lico in Jugoslovansko ljudsko armado, ko se je še vedelo, kdo pije in kdo 
plača in kdo ali kaj je zunanji sovražnik.

Milan Grgić (1934–1997), hrvaški dramatik, scenarist in urednik, je bil diplomant 
zagrebške glasbene akademije. Njegova prva TV drama, »Građanin Dahlke«, iz leta 
1962 je uvrščena v Antologijo TV drame. Napisal je dvajset gledaliških dram, kome-
dij in spevoiger ter številne librete za mjuzikle (»Jalta, Jalta«, »Car Franjo Josip u 
Zagrebu«, »Kralj je gol«). Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj.slike: MGP

16. 12. 2018 18:00    Kulturni dom Pliberk Milan Grgić  I ❤ Njofra
MesTno GledaliŠče PTuj

režija: Samo M. Strelec
igrata: G. Lešnjak Gojc, V. Novak



Avtorica in režiserka Alenka Hain v igri »5 & 20 udarcev/Schlag-
zeilen« na svojevrsten način tematizira današnji nasprotujoči si 
položaj slovenskega jezika na Koroškem. Na eni strani odpiranje 

koroškega političnega in javnega prostora slovenskemu jeziku, na drugi 
zmanjševanje števila aktivnih in dejanskih govorcev slovenščine. Seda-
nji nezavidljivi položaj slovenskega jezika na Koroškem je avtorica pri-
kazala z nenehnim, prepričljivim, všečnim in lahkotnim ponavljanjem le 
25 stavkov, kot je črk slovenske abecede: vsak stavek se začne z eno od 
njih. Igralci z omejenim besednim fondom in uporabo znanih, nevarnih 
in na žalost družbeno toleriranih populističnih sredstev, kot so izključe-
vanje drugih, poveličevanje enega in edino pravega jezika; spreminjanje 
drugih jezikov v sovražnike, namerno izrabljajo in zlorabljajo slovenski 
jezik in gledalce prepričujejo, da je slovenščina edini jezik, ki omogoča 
izražanje tolerance.

Slovenska gledališka skupina iz Šentjanža v Rožu, ki je del SPD Šentjanž, od leta 
1996 vsako leto uprizori vsaj eno predstavo. V zadnjih letih je za svoje gledališke pro-
dukcije prejela številna priznanja in nagrade, leta 2011 pa je s predstavo »Jack ali 
skodelice kave« (besedilo in režija Alenka Hain) presenetila tako slovensko kot tudi 
avstrijsko občinstvo in stroko. Teater vztrajno povezuje tako slovenski kot tudi avstrij-
ski kulturni prostor. Dokazali so, da je mogoče prodreti le s kakovostjo, ne glede na 
to, kateri jezik govoriš. slike: TeaTer ŠenTjanž

14. 03. 2019 19:30    Kulturni dom Pliberk Alenka Hain  5 & 20 udarcev/Schlagzeilen
TeaTer ŠenTjanž

scenarij in režija: Alenka Hain
igrajo: A. Tolmaier, K. Hartmann, L. Vouk, M. Kropiunig, Y. Izmaylova



Ustvarjalci komedije »50 odtenkov ženske« so želeli na zabaven 
način razkriti »pravo resnico o ženskah« in so pri tem izhajali iz 
vsem dobro znanih dogodkov iz resničnega življenja. O ženskah 

se ve, da znajo hkrati početi več stvari, to pa zato, ker se v vsaki od njih 
skriva cel mali bataljon žensk. Kuhajo, vzgajajo, telovadijo, likajo, študi-
rajo, ukazujejo, ustvarjajo, ljubijo, nagajajo, prijateljujejo, modrujejo in 
še kaj bi se našlo. In kadar ima ves ta mali bataljon hkrati težave, se 
vključi njihov »notranji airbag«, ki zmore ves plaz čustev in občutkov 
zadržati pred izbruhom. Takrat spoznamo odtenke, ki se pokažejo v od-
nosu z »ljubečo« mamico, s »čudovitim« sinkom, z »razumevajočim« 
možem, s sošolkami, z ljubimcem, s sodelavkami in v radostnih trenut-
kih staranja. Glavna junakinja Barbi resnico razkriva brez predsodkov 
in na komičen način, z vsemi pikantnimi podrobnostmi vred.

Za psevdonimom Barbi Šov, ene ženske v petdesetih odtenkih, se skriva gledališka 
igralka in komičarka Barbara Vidovič, vodja ustvarjalnega laboratorija Zavod Ta-
lija. Leta 1998 je na AGRFT prejela Zlatolasko za glavno žensko vlogo, leta 2003 jo 
je za igralske dosežke nagradilo Združenje dramskih umetnikov Slovenije, za vloge v 
SLG Celje je leta 2007 prejela občinsko nagrado Celjski grb, leta 2008 pa je bila 
Žlahtna komedijantka leta.slike: Talija Gledališče

11. 04. 2019 19:30    Kulturni dom Pliberk 50 odtenkov ženske
Talija GledaliŠče

režija/igra: monokomedija z Barbaro Vidovič 



Snovalci predstave so »Petelinji zajtrk« označili za sočno, zabavno, 
romantično, erotično, naelektreno zgodbo o prijateljstvu s ščep-
cem jugonostalgije ... Zgodbo večina pozna že iz knjige Ferija La-

inščka, radijske igre ali iz enega najbolj gledanih slovenskih filmov. 
Mlad fant, znan po vzdevku Djuro, se kot vajenec zaposli pri mojstru 
Lojzu, lastniku avtomehanične delavnice. Med njima se počasi vzpo-
stavi prijateljstvo, polno mojstrovih modrosti in napotkov za življenje. 
Pri Lojzu na taroku se dobiva kvartopirska klapa: Cikuta, Pavlica, Zo-
bar, Malačič in Lepec. Prav med Lepčevo ženo Bronjo in vajencem 
Djurom se vname prepovedana ljubezen. Mojster Lojz pa odkrije hrva-
ško zvezdnico Severino, ki ga povsem prevzame. In ko se pop ikona na 
svoji glasbeni turneji po Sloveniji ustavi tudi na Belc' pod Kepo, se zgodi 
...

Film »Petelinji zajtrk«, posnet po knjigi Ferija Lainška, je dobil tudi gledališko ver-
zijo. Na oder so jo postavili člani Gledališča Toneta Čufarja z Jesenic in ljubljanskega 
Šentjakobskega gledališča, dveh slovenskih ljubiteljskih gledališč. In kaj pomeni pete-
linji zajtrk? Razvezani jezik, prosti slovar žive slovenščine, ga definira kot jutranji 
seks; seks navsezgodaj; seks ko se zbudiš; seks za dobro jutro ...

slika: boris b. volgar

slike©GTč

16. 05. 2019 19:30    Kulturni dom Pliberk Feri Lainšček  Petelinji zajtrk
GledaliŠče ToneTa čufarja, jesenice

režija: Gojmir Gošnjak – Gojc igrajo: D. Perne, N. Brgant, S. Dudič, 
M. Trkulja/T. Cvar, M. Mužan/K. Bajt, A. Rotar, G. Stojc, T. Bertoncelj, K. Ogrin


