
25. 13. oktober – 11. november
Kulturni dom KUD Zarja Trnovlje - Celje

 NOVAČANOVA GLEDALIŠKA SREČANJA 2017
Festival 
ljubiteljskih gledaliških skupin



SLAVNOSTNA OTVORITEV FESTIVALA

Spremljevalna predstava - PREMIERA
Gledališče Zarja Celje
Vinko Möderndorfer: »NA KMETIH«, komedija
Režija: Vojko Belšak
»Na kmetih« je delo priznanega slovenskega komediografa, Vinka Möderndorferja, za 
katero je na festivalu Dnevi komedije, leta 2003, prejel nagrado žlahtno komedijsko
pero. V komediji s pestro izbiro karakterno izrazitih likov, med katerimi ima vsak svojo 
zanimivo zgodbo, avtor na duhovit način prikaže aktualne težave malih krajev in po-
litične korupcije. Dogajanje se odvija na idiličnem gorskem kmečkem turizmu, ki pa v 
resnici ni tako zelo kmečki in idiličen, kot trdita njegovi lastnici …

Petek
13. oktober
ob 19.30

Spominska slovesnost s krajšim kulturnim programom na Novačanovem grobu 
v Vojniku.

Sobota
14. oktober
ob 11.00

1. tekmovalna predstava
Kulturno društvo Janez Jalen
Neil Simon: »GOVORICE«, komedija
Režija: Nina Šorak
Na zabavo ob deseti obletnici poroke Charlieja Brocka in njegove žene Myre so v raz-
košno vilo v newyorškem predmestju povabljeni štirje ugledni pari. Tam se že od pri-
hoda prvih gostov dogajajo čudne stvari, zato želi vsak po svoje prikriti dano situacijo. 
Ker gre za ugledne in premožne meščane, je nujno, da nenavadni dogodki v hiši ne 
pricurljajo v javnost ali ne pridejo na uho policiji. A policija seveda pride in naleti na 
eno veliko zmešnjavo govoric. Kaj je res in kaj ne? Da obdržiš ugled v družbi, moraš 
kdaj kako stvar prilagoditi.

Sobota
14. oktober
ob 19.30

2. tekmovalna predstava
Kulturno društvo ŠOK Teater Mežica
Vinko Möderndorfer: »TRANSVESTITSKA SVATBA«, komedija
Režija: Miha Pačnik
Žare, po sili razmer tudi transvestit, sicer pa strasten žrebec in ljubitelj vsakršnih žensk, 
si od prijatelja Luke, večnega samca in »ženskomrzneža«, izposoja stanovanje za krat-
ke in strastne avanture. Tokrat bi vanj rad pripeljal Kristino, ki svojo pohotnost spretno 
skriva pod masko jokave naivnosti. Načrt pa mu s svojim obiskom prekrižata Lukina 
oče in mama, ki sta natančno takšna, kot bi si ju izmislil Sigmund Freud.

Petek
20. oktober
ob 19.30

PROGRAM 25. NOVAČANOVIH 
    GLEDALIŠKIH SREČANJ 2017



Petek 
27. oktober

ob 19.30

3. tekmovalna predstava
Dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež
Jean Jacques Bricaire: »DOHODNINA«, komedija
Režija: Jože Hrovat
Pavle Repnik, direktor reklamne agencije, prijavi davčnemu uradu izmišljeno ženo, 
šest otrok in hromo mater, da mu ne bi bilo treba plačati preveč dohodnine. V 
resnici ima le prijateljico, stevardeso Lucijo, v glavnem pa živi sam z asistentko 
Srečko Piflar. Ko se najavi davčna inšpekcija, z asistentko skušata rešiti kritično 
situacijo tako, da v krogu znank in znancev poiščeta začasne družinske člane. Ko 
čez dva dni pride v hišo davčni inšpektor Romeo, mu direktor lahko predstavi vsaj 
del velike družine in »perfektno« inscenirano družinsko življenje. 

Petek 
3. november

ob 19.30

4. tekmovalna predstava
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – Gledališka šola senior
Gledališka šola senior, po filmu Dekleta s koledarja: »NAJLEPŠE, 
NAJBOLJŠE IN NAJBOLJ SLEČENE«, komedija
Režija: Katja Stušek in Nika Brgant
Ženskemu društvu so vzeli prostor, ker občina kajpak nima denarja. Našle so si 
novega, ga uredile in sklenile, da bodo z letošnjim koledarjem zaslužile za stroške 
obratovanja društva in stvari, ki jih veselijo. Zaplete se, ko izbirajo temo koledar-
ja, saj predsednica spet vztraja pri rožah in cvetočih balkonih, medtem ko imajo 
ostale bolj drzno idejo. Ali si upajo? Kaj bodo rekli možje in tašče? Pa se na koncu 
požvižgajo na to in se slečejo …

Nedelja 
5. november

ob 9.00

GLEDALIŠKA DELAVNICA za igralce
Celodnevna delavnica (09.00 – 18.00) bo potekala pod mentorstvom znanega gleda-
liškega in filmskega igralca Domna Valiča. Temeljila bo na improvizaciji ter različnih 
zanimivih praktičnih vajah in igrah. Prijave sprejemamo na: info@kud-zarja.si.

Petek 
10. november

ob 19.30

5. tekmovalna predstava
Kulturno društvo Loški oder Škofja Loka
Michael Hollinger: »SVETNIKI«, komedija
Režija: Jaša Jamnik
Cilj posvečuje sredstvo. Ljudska modrost se najbrž ne moti. Ali pač? A težko je 
potegniti ločnico, kdaj sredstvo tako zelo zaudarja po žveplu, da ga ne more od-
rešiti še tako zveličaven cilj. Največja težava pa nastane, kadar cilj in sredstvo vlogi 
zamenjata in sredstvo postane cilj. Posvečen(o) ali ne. So ideali. So koristi. So ko-
ristni ideali. So idealne koristi. V čem je razlika? Načelnost je v bistvu podvrsta poš-
tenosti: do načel, ki jih spoštuješ; do sebe, če se spoštuješ; do vseh, ki spoštujejo 
tebe in/ali enaka načela. In s poštenostjo je tako kot z nosečnostjo: ne more biti le 
delna, pretežna, občasna… (in kar je še teh relativnih vremensko-napovedovalnih 
oznak) – je le scela. Ali pa je ni.

Sobota 
11. november

ob 19.30

STAND-UP VEČER Z GLASBO IN SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK SREČANJ,  
s podelitvijo nagrad in razglasitvijo najboljše predstave letošnjega festivala.  
Vstop je prost!



FESTIVAL SO OMOGOČILI:

CVETLIČARNA »ARTIČOKA«, Mojca Krašovec, s.p., Razlagova 1, Celje,
FARFALINA, Breda Stvarnik, s.p., Trnoveljska cesta 81, Celje,
GRAVERSTVO KOVAČ GREGOR, s.p., Razlagova 4, Celje,
KOPIRNICA TOMI, Tomaž Fludernik, s.p., Gubčeva 8, Celje 
KUBA KAFE, Prešernova 16, Celje
KUBA LIBRE, Gubčeva 6, Celje
PGD TRNOVLJE PRI CELJU
PUŠN ŠANK »Pr Tini«, Dobrova 32, Celje
TOP-FIT, Center za zdravje in rekreacijo, d.o.o., Ipavčeva ulica 22., Celje

GOSTITELJI SKUPIN:
BIMEX d.o.o., Gaji 32, Celje 
GOSTINSTVO HOCHKRAUT, Tremerje 2, Celje
OKREPČEVALNICA PUNCER, Renata Rebernik s.p., Trnoveljska c. 7, Celje
PICERIJA »LIMBO«, C. na Ljubečno 48, Celje
VENDINA d.o.o., Skaletova 12a, Celje

CELJSKI SLIKARJI:
Alica Javšnik,
Božidar Ščurek
Jurij Godec, 
Matej Čepin,
Vlado Geršak st., 
Vlado Geršak ml.

INFORMACIJE:
www.kud-zarja.si
info@kud-zarja.si
www.facebook.com/kudzarja
tel.: 041 418 152

REZERVACIJE VSTOPNIC:
rezervacije@kud-zarja.si
tel.: 030 307 007

CENE VSTOPNIC: 
ABONMAJSKA redna: 35,00 EUR
ABONMAJSKA dijaki/študenti/upokojenci: 27,00 EUR
POSAMEZNA redna: 9,00 EUR
POSAMEZNA dijaki/študenti/upokojenci: 7,00 EUR




